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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.

Biule t yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 4 maja 2017 r.

Nr ZT18

Ogłoszenia o  zgłoszonych w  URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
456984 (220)
2016 05 25
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPILFoods www.pupilfoods.pl
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje
dla zwierząt, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów,
mleko dla kotów, 39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
460275
(220) 2016 08 12
ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice
(540) Śnieżka Pastylki Z MACZKIEM
(210)
(731)

(531)

08.01.25, 24.09.02, 19.03.05, 25.01.25, 26.01.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane,
czekoladki kształtowe.
460567
(220) 2016 08 22
MERIT AKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 360 Księgowość
(510), (511) 9 oprogramowanie do księgowości.

(210)
(731)

(210) 462920
(220) 2016 10 20
(731) REWER JAROSŁAW NETPORT, Bralin
(540) netport
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sieci telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, urządzenia do przesyłania danych,
sprzęt komputerowy do przesyłu danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowa-

nie sprzętowe, sprzęt do komunikacji, komputery i sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt
do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi
rozległych sieci [WAN], sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), serwery sieci komputerowych, serwery komputerowe, serwery internetowe, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, 37 instalowanie
sieci telekomunikacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
modernizowanie sprzętu komputerowego, konserwacja
sprzętu łącznościowego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, budownictwo, budowanie nieruchomości, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi doradztwa budowlanego, budowa budynków na zamówienie,
usługi budowlane i konstrukcyjne, 38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem
telekomunikacji, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu
o Internet, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi w zakresie transmisji danych
o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi przesyłu danych, zapewnianie dostępu do Internetu, transmisja danych przez Internet, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi dostępu
do Internetu, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 42 inżynieria telekomunikacyjna, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, projektowanie
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie
i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
administracja serwerów, wynajmowanie [udostępnianie]
zasobów serwerów sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
projektowanie budowlane.
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463873
(220) 2016 11 14
KARTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) Flumitz
(210)
(731)

Nr ZT18/2017

(540) WYMARZONE AUTO.PL

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo - eksportowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
sprzedaży w detalu i przez Internet samochodów nowych
i używanych, części samochodowych, usługi komisu samochodowego, 37 usługi związane z obsługą i naprawą samochodów i motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych,
39 holowanie pojazdów mechanicznych, magazynowanie,
wypożyczanie i wynajmowanie pojazdów mechanicznych,
pośrednictwo transportowe, przewóz ciężarówkami, transport samochodowy, leasing i wynajem środków transportu.
(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu hurtowego środkami chemii gospodarczej przeznaczone do usuwania zabrudzeń oraz utrzymania higieny osobistej jak: płyny do naczyń,
mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele, w tym bhp, płyny
do prania płukania i wybielające tkanin, płyny do mycia podłóg, mleczka i pianki czyszczące, proszki do szorowania, żele
i kostki WC, udrażniacze rur, płyny do mycia szyb i do spryskiwaczy samochodowych, nawilżone ścierki czyszczące,
ściereczki nawilżone dla dzieci, papier toaletowy i ręczniki kuchenne, worki na śmieci, proszki piorące i inne, usługi
w zakresie kojarzenia podmiotów handlowych.
464608
(220) 2016 12 01
MADEJ WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(540) IQ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety mięsne, wędzonki, pasztety, konserwy mięsne, kaszanka, flaki, podroby, smalec, mięsne pasty jadalne, sałatki mięsno-warzywne, oleje
i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe
na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos,
przekąski na bazie z mięsa, warzyw, owoców morza, nabiału
i/lub owoców.
(210)
(731)

464835
(220) 2016 12 07
GARBACIAK GRZEGORZ, JEGER TOMASZ SEVENTY
SEVEN SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin

464931
(220) 2016 12 08
SPEKTRUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Spektrum Tower
(510), (511) 35 reklama z wyjątkiem dostarczania reklam
na witryny internetowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny
internetowe, promocja sprzedaży z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny internetowe, dostarczanie informacji
handlowej z wyjątkiem dostarczania reklam na witryny internetowe, wynajmowanie nośników i przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi
w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej, administrowania działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
36 usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, w tym powierzchni biurowych i mieszkalnych, usługi
w zakresie zarządzania i administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania budynkami,
usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego, usługi
finansowania nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach nieruchomości, 39 usługi w zakresie prowadzenia,
wynajmowania, dzierżawy parkingów, miejsc parkingowych,
garaży, usługi administrowania i zarządzania parkingami,
miejscami parkingowymi, garażami.

(210)
(731)

(210) 464936
(220) 2016 12 08
(731) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice
(540) DA 165
(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących,
8 bagnety, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrządy do ogłuszania bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży
do papieru i noży chirurgicznych lub zawartych w tej klasie,
noże myśliwskie, ostrza do broni, pałki, pałki policyjne, pochwy do szabli, scyzoryki, siekiery, stal narzędziowa, sztylety,
toporki, siekierki, 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, siatki bezpieczeństwa, lunety celownicze do broni palnej, dalmierze, etui
na okulary, filtry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie,
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony
dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, lornetki,
lunety, maski do nurkowania, maski ochronne, wykrywacze
metali stosowane w przemyśle lub wojsku, nakolanniki dla
robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami,
promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, przyrządy
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, osłony do ochrony twarzy robotników, kaski ochronne, okulary ochronne,
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odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, zatyczki do uszu, 13 amunicja, broń balistyczna,
pociski balistyczne, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki
do broni, broń dla zmotoryzowanych jednostek uzbrojenia,
broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, broń palna, celowniki do broni palnej, urządzenia do celowania w broni palnej
inne niż lunety celownicze, wyciory do broni palnej, zamki
do broni palnej, broń palna myśliwska, broń palna sportowa,
lusterka celownicze do strzelb i karabinów, kolby karabinowe z drewna, kapiszony, spłonki błyskowe inne niż zabawki,
lufy do karabinów, łoża do karabinów, karabiny maszynowe,
przyrządy do ładowania nabojów, ładownice, taśmy na naboje, łuski nabojowe, pistolety, moździerze, naramienne pasy
do broni, pistolety, pistolety pneumatyczne, pociski, podstawy dział, rewolwery, spłonki zapłonowe, zabezpieczenia
spustu w strzelbach, strzelby, proch strzelniczy, śrut ołowiany dla myślistwa, taśmy amunicyjne, 18 aktówki, dyplomatki,
chlebaki, kufry podróżne, pagony, pasy żołnierskie, plecaki,
portfele, sakwy myśliwskie, pasy skórzane, smycze, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, walizki, uprząż,
25 bezrękawniki, berety, buty, kamizelki, kamizelki taktyczne,
kombinezony, koszule, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, mundury, nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze - kołnierze, odzież wodoodporna, pancerze, paski, rękawiczki,
spodnie, swetry, t-shirty, kieszenie do odzieży, 28 nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała, ochraniacze łokci, broń
do paintball, pistolety do paintball, amunicja do paintball,
taktyczne panele udowe jako ochraniacze ciała, nagolenniki,
nakolanniki, ochraniacze ciała, ochraniacze łokci, broń do paintball, pistolety do paintball, amunicja do paintball, taktyczne panele udowe jako ochraniacze ciała.
(210) 464963
(220) 2016 12 08
(731) KRAWCZYŃSKA WIOLETA MATYLDA, Warszawa
(540) GRA-MA-R

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.04
(510), (511) 19 kostka brukowa betonowa, świecąca kostka
brukowa, kostka brukowa drewniana, asfalt, beton, cegły,
cement, gips, granit, glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kryształ górski, ksylolit, łupek, żwir,
terakota, tłuczeń, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, porfir,
srebrny piasek, sztuczny kamień, kamienie jako materiały
wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier jako
kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel
wapienny, marmur, żużel [materiał budowlany], cement
do budowy palenisk, zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty
brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe
płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, belki policzkowe/wangi
[części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane],
parkiety, deski podłogowe, drewniane forniry, drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drzwi niemetalowe,
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drzwiowe ościeżnice niemetalowe, okiennice niemetalowe,
dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe
w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, kątowniki,
niemetalowe, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe,
nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe odlewnicze formy niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapety okienne
niemetalowe, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
schody stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, siding
winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, słupy
cementowe, szalówki [ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe, włazy niemetalowe, wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż produktów:
kostka brukowa betonowa, świecąca kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, asfalt, beton, cegły, cement, gips,
granit, glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy,
kamień, kryształ górski, ksylolit, łupek, żwir, terakota, tłuczeń,
tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, porfir, srebrny piasek,
sztuczny kamień, kamienie jako materiały wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier jako kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel wapienny, marmur, żużel [materiał budowlany], cement do budowy
palenisk, zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów
niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, belki policzkowe/wangi
[części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane],
parkiety, deski podłogowe, drewniane forniry, drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drzwi niemetalowe,
drzwiowe ościeżnice niemetalowe, okiennice niemetalowe,
bednarska klepka, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, kratownice niemetalowe,
listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe, nawierzchnie
tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne bariery drogowe
niemetalowe odlewnicze formy niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane,
niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
schody stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, siding
winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, słupy
cementowe, szalówki [ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe, włazy niemetalowe, wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
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wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta,
agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi
porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi
aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie
sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja filmów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
maszynopisanie, wynajem fotokopiarek transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji
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w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, 37 doradztwo inżynieryjne,
budownictwo, nadzór budowlany, informacja budowlana,
budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane, układanie nawierzchni drogowych, izolowanie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie
przed korozją, informacja o naprawach, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, budowa i naprawy magazynów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, oczyszczanie dróg, instalowanie drzwi
i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych,
renowacja mebli, konserwacja mebli, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi eksploatacji kamieniołomów, kamieniarstwo, wiercenie studni, ciesielstwo, usługi
dekarskie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, malowanie, lakierowanie, murowanie, tynkowanie, 39 fracht [przewóz towarów], transport, przewożenie, przewóz samochodami
ciężarowymi, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, usługi
kurierskie dotyczące wiadomości lub towarów, usługi rozładunku towarów, wynajem samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych
bagażników dachowych, wypożyczanie wagonów towarowych, przenoszenie, przewóz bagaży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
pakowanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, usługi kierowców, holowanie.
465153
(220) 2016 12 14
DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) DKTECH
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210)
(731)

465154
(220) 2016 12 14
DK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) Aqua Soft Shell
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210)
(731)

465162
(220) 2016 12 14
Beijing Qian Dai Fu Information & Technology
Company Limited, Beijing, CN
(540) Chinese Visa Application Service Center

(210)
(731)
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(531) 26.11.21, 26.13.25, 28.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biznesowe usługi administracyjne, mianowicie
zapewnienia całościowych wizowych usług administracyjnych
dla misji dyplomatycznych, ambasad, konsulatów, linii lotniczych, biur podróży, stowarzyszeń, organizacji handlowych
i zawodowych, doradztwo i konsultacje biznesowe dotyczące
administracji w zakresie wiz, informacja biznesowa dotycząca
zapytań odnośnie administracji w zakresie wiz, 39 organizowanie podróży i usługi biur podróży, w tym załatwianie wiz
podróżnych i dokumentów podróżnych, usługi informacyjne
dotyczące organizowania podróży, wiz podróżnych i dokumentów podróżnych, konsultacje w zakresie podróży, 45 wydawanie wiz podróżnych, doradztwo i konsultacje w tym zakresie.
(210)
(731)
(540)
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(210) 465431
(220) 2016 12 17
(731) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY
(540) TOKYOTO JAPANESE STYLE

465164
(220) 2016 12 14
Beijing Qian Dai Fu Information & Technology
Company Limited, Beijing, CN

(531) 26.13.25, 26.11.21, 29.01.12
(510), (511) 35 biznesowe usługi administracyjne, mianowicie zapewnienia całościowych wizowych usług administracyjnych dla misji dyplomatycznych, ambasad, konsulatów,
linii lotniczych, biur podróży, stowarzyszeń, organizacji handlowych i zawodowych, doradztwo i konsultacje biznesowe
dotyczące administracji w zakresie wiz, informacja biznesowa dotycząca zapytań odnośnie administracji w zakresie
wiz, 39 organizowanie podróży i usługi biur podróży, w tym
załatwianie wiz podróżnych i dokumentów podróżnych,
usługi informacyjne dotyczące organizowania podróży, wiz
podróżnych i dokumentów podróżnych, konsultacje w zakresie podróży, 45 wydawanie wiz podróżnych, doradztwo
i konsultacje w tym zakresie.

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso
i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza,
bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, zupy błyskawiczne, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy,
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, przyprawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze
i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, 31 orzechy ziemne,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe.
(210) 465432
(220) 2016 12 17
(731) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY
(540) TOKYOTO ORIENTAL STYLE

465393
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KLUB DELFINKI z Grecosem

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek.

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso
i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza,
bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, zupy błyskawiczne, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy,
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mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, przyprawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze
i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, 31 orzechy ziemne,
orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe.
(210) 465433
(220) 2016 12 18
(731) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY
(540) Tao Tao

(531) 07.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso,
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa,
mrożone owoce morza, mrożone dania gotowe, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki
kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ryżowe, zupy
błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka
ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzcinowy, 32 napoje
bezalkoholowe, soki owocowe w puszkach, soki owocowe
w kartonikach, napoje energetyczne.
465529
(220) 2016 12 22
POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań
(540) Polski Holding Inwestycyjny S.A.
(210)
(731)

Nr ZT18/2017

macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie],
transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo,
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie
budynków, wynajem sprzętu budowlanego.
(210) 465612
(220) 2016 12 23
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Partner Plus

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
związane ze sportem i kulturą.
(210) 465673
(220) 2016 12 27
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) Q MSUES

(531)

07.01.01, 07.01.24, 07.01.25, 07.05.02, 07.05.05, 07.05.10,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, statystyczne zestawienia, udostępnianie infor-

(531) 05.05.20, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 edukacja, rozrywka i sport.
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(210) 465688
(220) 2016 12 27
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) Q CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
465725
(220) 2016 12 28
RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) recepta.pl

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, maści kosmetyczne, pasty
do zębów, produkty kosmetyczne do higieny osobistej i pielęgnacji ciała, środki do czyszczenia, mycia i prania, 5 Leki,
środki farmaceutyczne, weterynaryjne, sanitarne, bandaże
opatrunkowe, substancje diagnostyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, środki opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, surowice, szczepionki, zioła lecznicze, środki lecznicze do kąpieli,
żywność dietetyczna, herbaty lecznicze, pieluchy dla dzieci
i dorosłych, podpaski higieniczne, wata opatrunkowa, sole
do kąpieli leczniczych, napoje lecznicze, maści lecznicze,
preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty
wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu,
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, programy komputerowe, laktometry, termometry, 10 aparaty i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, mechaniczne środki antykoncepcyjne,
aparatura do analiz krwi, cewniki, nici chirurgiczne, materiały
do protez, igły do celów medycznych, implanty, kleszcze, lancety, protezy, pulsometry, rękawice lekarskie, skalpele, strzykawki, sztuczne zęby, bandaże elastyczne, protezy narządów,
artykuły ortopedyczne, aparaty i urządzenia medyczne, stomatologiczne, weterynaryjne, urządzenia do dozowania leków, medyczny sprzęt ratunkowy, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, strzykawki, inhalatory, termometry
medyczne, glukometry, 16 celulozowe podkłady chłonne,
chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, 29 mięso, ryby,
drób, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, przekąski na bazie owoców, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 batony, herbata, kawa, kakao, cukier, ryż,
mąka i produkty zbożowe, kasze, kleiki zbożowe, chleb, prze-
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kąski zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje, syropy i soki owocowe, 35 doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu lekami, środkami farmaceutycznymi,
usługi w zakresie informacji handlowej o lekach, prowadzenie promocji nowych leków, usługi w zakresie marketingu
w kraju i zagranicą, prowadzenie aptek i hurtowni leków oraz
materiałów medycznych, prowadzenie sklepów zielarskomedycznych oraz sklepów specjalistycznych zaopatrzenia
medycznego, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż produktów farmaceutycznych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek fachowych, czasopism fachowych, programy lojalnościowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż produktów farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek
fachowych, czasopism fachowych poprzez zgrupowanie
na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni wielobranżowej
i w sklepie za pośrednictwem Internetu, prowadzenie aptek
internetowych, 39 usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych, środków
farmaceutycznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie
farmacji, organizowanie konkursów i loterii, organizowanie
pokazów w zakresie kształcenia praktycznego, organizacja pokazów i wy staw w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie szkoleń
z dziedziny farmacji, medycyny i zagadnień finansowych,
42 opracowywanie programów komputerowych, 44 usługi
obejmujące doradztwo w zakresie wyposażenia aptek i szpitali w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne dla
celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, poradnictwo
z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i farmakologii, poradnictwo z zakresu kosmetyki, pomoc medyczna,
porady psychologa, porady terapeuty.
(210) 465729
(220) 2016 12 28
(731) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) LIXpert
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery
i części komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz pełen
asortyment aplikacji komputerowych, programy komputerowe oraz instrukcje do programów komputerowych w postaci
cyfrowej, oprogramowanie laboratoryjne, oprogramowanie
bioinformatyczne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie pośredniczące,
16 instrukcje do programów komputerowych w postaci papierowej, 35 usługi sprzedaży dotyczące: oprogramowania
komputerowego, komputerów i części komputerowych
oraz urządzeń peryferyjnych, instalacji, wdrożenia i serwisu
komputerowego, ekspertyzy, opiniowanie dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie prowadzenia
kursów i szkoleń, organizowania sympozjów, konferencji,
edukacja dotycząca oprogramowania komputerowego,
sprzętu komputerowego,, 42 usługi doradcze i informacyjne
w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, wdrożenie
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oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, pomoc techniczna w zakresie
oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem sieci
komputerowych, leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
465987
(220) 2017 01 04
BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza;
BAC MARIOLA, Dąbrowa Górnicza
(540) Kalldera
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowych, usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich
mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, agencje informacji handlowej, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia
osób trzecich w towary: wyroby porcelanowe, ceramiczne,
szklane, meble, artykuły gospodarstwa domowego, wyroby
metalowe, środki czyszczące, 37 usługi budowlane, wykonawstwo konstrukcji budowlanych, remonty i modernizacje
obiektów budowlanych, 39 transport drogowy i magazynowanie, usługi w zakresie transportu towarów na rzecz osób
trzecich, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych w domach sprzedaży wysyłkowej
i korespondencyjnie, 42 usługi w zakresie prac inżynierskich
oraz ich projektowanie w dziedzinie budownictwa, usługi
naukowe i techniczne, doradztwo techniczne, ekspertyzy.
(551) wspólne prawo ochronne
466224
(220) 2017 01 13
VITA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bellamama

(210)
(731)
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środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych,
zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa
do celów medycznych, dietetyczne substancje do celów
medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry
do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata
antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne do celów
farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte
w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony
piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze
świadczone przez gabinety terapeutyczne.
466565
(220) 2017 01 24
KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) STABEK EKOGROSZEK

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo].
466720
(220) 2017 01 26
ŁOJEWSKI MICHAŁ I BIELENDA WOJCIECH SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław
(540) TWÓJ BROWAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
466447
(220) 2017 01 20
LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DANIEL DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy
kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, mydła
lecznicze, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 14.01.01, 14.01.02, 01.15.15, 12.03.01,
12.03.11
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet takich
produktów jak: brewkity, chmiel, chusty serowarskie, dodatki piwowarskie, drożdże, ekstrakty słodowe, formy serowarskie, kultury jogurtowe, kultury serowe, podpuszczki, słody,
surowce i akcesoria do uzyskiwania sera: surowce i akcesoria
piwowarskie, w tym: zestawy serowarskie.
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(210) 467179
(220) 2017 02 06
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) RAJ TATR PREMIUM WATER PARADISE AFTER
ALCOHOL WATER PARADISE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 18.07.01, 26.11.08, 02.09.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
467195
(220) 2017 02 06
MB BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pyszna Polska TARGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.13
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
i reklamowych.
467434
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 09.01.10, 02.01.01, 02.01.22, 02.03.01,
02.03.22
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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internetowej następujących towarów: bursztyn, wyroby artystyczne z bursztynu, metale szlachetne i nieszlachetne,
wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, szkło artystyczne, dzieła sztuki z metali
szlachetnych i bursztynu, emblematy z metali szlachetnych
i bursztynu, kadzidła i kadzidełka, gadżety reklamowe, wyroby z bursztynu: kosmetyki, preparaty kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała, rąk i paznokci, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne z kwasem
bursztynowym, maści kosmetyczne, oleje i olejki do celów
kosmetycznych, balsamy, maseczki kosmetyczne, odżywki
kosmetyczne, żele kosmetyczne, olej bursztynowy i ekstrakty z bursztynu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie wystaw w galeriach sztuki w celach handlowych
i reklamowych oraz w celu promocji sprzedaży pamiątek
i upominków z bursztynu, wyrobów rzemiosła artystycznego, rzeźb, fotografii artystycznej, obrazów i reprodukcji dla
osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
usługi reklamowe i promocyjne, reklamy prasowe, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych,
ogłoszenia internetowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych,
41 usługi w zakresie muzeów, usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów,
koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, usługi
w zakresie edukacji, nauki, nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi związane z rozrywką, rekreacją
i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa salonów gier, obsługa obiektów
sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi wydawnicze, usługi
w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, treści
video, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
tel./fax., komputer, Internet.
(210) 467528
(220) 2017 02 13
(731) VOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) VOLEN

(210) 467488
(220) 2017 02 13
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540)
(531)
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach,
muzeach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony

27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.02, 26.03.11, 26.04.04,
26.04.09
(510), (511) 35 usługi zarządzania i administracji dotyczące
projektów w zakresie automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, 37 montaż i rozruch układów
pomiarowych i automatyki elektroenergetycznej, montaż

13

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych przemysłowych i mieszkalnych, usługi budowy urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych i elektrycznych, w tym: wykonawstwo przyłączy kablowych i napowietrznych do obiektów
budowlanych, budowa stacji elektroenergetycznych, usługi
nadzoru nad pracami elektro montażowymi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów sterowania
i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej, doradztwo techniczne
w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne
w zakresie automatyki elektroenergetycznej, automatyki
przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji
elektroenergetycznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów
automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej,
systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, badania projektów automatyki elektroenergetycznej,
automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru,
instalacji elektroenergetycznych, studium wykonalności
technicznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie automatyki
elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów
sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem
danych, usługi inżynieryjne związane z robotyką, konsultacje, doradztwo i informacje dotyczące usług informatycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych, badania z zakresu
skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do automatyzacji procesów przemysłowych.
467536
(220) 2017 02 13
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kruszwica
(540) OD 1952 z Kruszwicy MLECZNA do pieczenia
gotowania i smażenia zawiera 10% mleka!
margaryna o zmniejszonej zawartości tłuszczu
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 08.01.15, 08.01.16, 19.09.01,
19.09.02, 08.03.01, 24.17.09, 11.03.20
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne.
467540
(220) 2017 02 13
MAXAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) maxaudio.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 9 odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, odbiorniki audio i video, odbiorniki radiowe,
głośniki, głośniki tubowe, przewody elektryczne, odbiorniki
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telewizyjne, wzmacniacze, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, powielanie dokumentów,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki,
uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 39 dostarczanie towarów, magazynowanie, składowanie towarów, pakowanie towarów, pakowanie
produktów, 41 wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie
i prowadzenie seminariów, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, studia filmowe, studia nagrań, sale
koncertowe.
467553
(220) 2017 02 13
TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) TIMATE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, urządzenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, systemy komputerowe, aplikacje komputerowe, gry komputerowe, oprogramowanie do do rejestracji czasu pracy, systemy do bezobsługowej rejestracji czasu
pracy, monitorowania bezpieczeństwa, wydajności pracy
i kontroli dostępu, system do automatycznego monitorowania obecności, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, głośniki, słuchawki, kamery, sprzęt
radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, urządzenia audio,
radia, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny,
nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski
twarde, pamięci USB, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, wyświetlacze, urządzenia dwukierunkowej komunikacji radiowej, smartwache, urządzenia do sieci radiowych, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, czujniki ruchu, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia
do geolokalizacji osób i przedmiotów, urządzenia do nawigacji w pomieszczeniach, urządzenia do nawigacji i lokalizacji do wykrywania stref zagrożeń i miejsc wypadków,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, gekodery, elektroniczne notatniki, elektroniczne organizery,
generatory daty i czasu, urządzenia do gromadzenia danych,
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urządzenia do: rejestracji czasu pracy, naliczania czasu pracy,
monitoringu wydajności pracy, wykrywania nadużyć w rejestracji czasu pracy, urządzenia biometryczne, urządzenia
do rejestracji czasu pracy (RCP), karty magnetyczne, karty
elektroniczne, karty inteligentne, karty inteligentne do rejestracji czasu pracy, centralki, czytniki danych, czytnik RFID,
czytniki biometryczne, urządzenia elektroniczne Internetu
Rzeczy (Internet Of Things), urządzenia elektroniczne do łączenia karty inteligentnej z Internetem, urządzenia nasobne
(Wareable): zawieszki, identyfikatory, naszywki do ubrań.
467570
(220) 2017 02 13
FITNESS CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FC FITNESS CONCEPT
(210)
(731)
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467702
(220) 2017 02 16
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(540) Wrzaskun
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne z zamontowanymi głośnikami, jako drony, 35 sprzedaż bezzałogowych
statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, 37 naprawa i konserwacja bezzałogowych statków powietrznych
z zamontowanymi głośnikami, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, kształcenie praktyczne
poprzez pokazy w zakresie bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami, 42 badania naukowe z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych
z zamontowanymi głośnikami, badania techniczne z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych z zamontowanymi głośnikami.

(210)
(731)

(210) 467713
(220) 2017 02 16
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) JMA Jean Marc Artisan hand made wooden floors

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu
do fitnessu, przyrządów stosowanych w kulturystyce, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, porady
odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
klubów fitness, 37 usługi serwisowe: instalacja, montaż, konserwacja wszelkich urządzeń sportowych, sprzętu sportowego oraz przyrządów do ćwiczeń, w tym urządzeń i sprzętu
do fitnessu, urządzeń i sprzętu do ćwiczeń, przyrządów
sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, urządzeń
i przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń i sprzętu służących osiąganiu sprawności fizycznej, usługi instalacji i montażu sal gimnastycznych w zakresie wyżej wymienionych
sprzętów, urządzeń i przyrządów sportowych oraz podług,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
467701
(220) 2017 02 16
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(540) Głowica odłamkowo-burząca GO-2 HE IR
(510), (511) 13 głowice kumulacyjno - odłamkowe zaelaborowane materiałem wybuchowym, jako amunicja, przeznaczone do zamontowania na dronach, 35 sprzedaż głowic
kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach, 37 naprawa i konserwacja głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania
na dronach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych
do zamontowania na dronach, kształcenie praktyczne poprzez pokazy w zakresie głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, 42 badania
naukowe z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych
przeznaczonych do zamontowania na dronach, badania
techniczne z zastosowaniem głowic kumulacyjno - odłamkowych przeznaczonych do zamontowania na dronach.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podłogi z drewna, deski, deski parkietowe, deski podłogowe, deski podłogowe klejone i nieklejone, panele podłogowe, parkiety, mozaiki, płytki podłogowe niemetalowe, płytki podłogowe parkietowe, materiały konstrukcyjne
niemetalowe, drewno budowlane i konstrukcyjne, złącza
desek i paneli podłogowych, niemetalowe elementy wykończeniowe do podłóg, listwy przypodłogowe, cokoły, tarcica podłogowa, deski tarasowe, drewniane elementy na tarasy i balkony, elementy konstrukcyjne tarasów i balkonów
z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucznych, altanki,
systemy plastikowe oraz z tworzyw sztucznych do montowania desek i elementów drewnianych, drewno: piłowane,
heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe,
drewniane materiały wykładzinowe, niemetalowe: drzwi,
okna, bramy, osłony okienne, płoty, płyty stolarskie, stolarka
budowlana, stolarka wykończeniowa, parapety niemetalowe, schody niemetalowe, schody drewniane, tralki, balustrady, poręcze, forniry, drewno na fornir, elewacje niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne, boazeria drewniana, sklejka, klejonka drewniana, niemetalowe
elementy montażowe, elementy montażowe plastikowe lub
z tworzyw sztucznych, niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbrojenia, futryny, pochwyty, antaby, sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi,
ramy, nadproża, gzymsy, ograniczniki, podpory, kątowniki,
wkładki, samozamykacze, zasuwy, profile, zatrzaski, zawiasy,
uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki,
złączki.
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(210) 467774
(220) 2017 02 17
(731) Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI
(540) Martini e Tonic

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 467779
(220) 2017 02 17
(731) FCA Group Marketing S.p.A., Turyn, IT
(540) FIAT 126
(510), (511) 12 samochody, silniki do pojazdów lądowych,
sprzęgła do pojazdów lądowych, amortyzatory do zawieszenia pojazdów, maski samochodowe, podwozia samochodowe, alarmy cofania do pojazdów, bagażniki do pojazdów,
opony do kół pojazdów, koła pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, zderzaki samochodowe, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne,
sprzęgła do pojazdów lądowych, korpusy opon, wycieraczki,
hamulce do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych,
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, szyby przednie,
drzwi do pojazdów, obręcze kół pojazdów, siedzenia do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia zapobiegające kradzieży do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, karoserie samochodowe, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, kierownice do pojazdów, poduszki powietrzne, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, zagłówki do siedzeń pojazdów, opony pneumatyczne, 16 pamiętniki, notatniki i zeszyty,
pióra, pióra wieczne, pióra kulkowe, ołówki, pisaki, długopisy,
pokrowce na pióra nie z metali szlachetnych, etykiety samoprzylepne, naklejki i kalkomanie, flagi wykonane z papieru,
kalendarze, katalogi motocykli i akcesoriów motocyklowych,
atlasy z papieru, broszury o podróżach, stylu życia i rozrywce,
broszurki o podróżach, stylu życia i rozrywce, teczki do kart
i dokumentów, albumy na znaczki, naklejki, monety i fotografie, czasopisma o podróżach, stylu życia i rozrywce, litografie, fotografie, gazety, periodyki drukowane o podróżach,
stylu życia i rozrywce, książki o podróżach, stylu życia i rozrywkowe, odbitki fotograficzne, plakaty, pocztówki, gumki
do ścierania, kartony, agendy, papier do korespondencji, foto
albumy, kartki z życzeniami, bloczki notatnikowe, papierowe
karty wstępu do różnego zastosowania, koperty, wizytówki,
25 odzież, kurtki, opończe, płaszcze przeciwdeszczowe, sukienki, garnitury, spódnice, kurtki, spodnie, dżinsy, kamizelki,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, bluzy, swetry dzianinowe, swetry, blezery, kardigany, pończochy, skarpety, bielizna,
nocne szlafroki, piżamy, szlafroki, kostiumy kąpielowe, kurtki
sportowe, kurtki odporne na wiatr, kurtki z kapturem, dresy,
bluzy sportowe, krawaty, apaszki, szale, chusty, fulary, szarfy
do ubrania, rękawiczki, paski, wodoodporna odzież, nieprzemakalne koszule, wodoodporne spodnie, nieprzemakalne
płaszcze, obuwie, obuwie dla motocyklistów, botki, buty,
buty sportowe, nakrycia głowy, kapelusze, berety, daszki,
28 gry i zabawki, mianowicie gry planszowe, gry towarzyskie,
zabawki do jeżdżenia, zestawy modelarskie do składania, modele pojazdów w zmniejszonej skali, miniaturowe modele
motocykli, samochodów i innych pojazdów, klocki, zestawy
zabawek budowlanych, lalki, ubrania dla lalek, akcesoria dla
lalek, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, zabawkowe
repliki pełnej wielkości motocykli i samochodów do celów
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dekoracyjnych, rozrywkowych i wystawowe, puzzle, ręczne
urządzenia przeznaczono do grania w gry wideo inne niż
przystosowane do użytku z zewnętrznym wyświetlaczem lub
monitorem, przenośne gry z wyświetlaczami krystalicznymi,
automaty do gier wideo, zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe, zabawki składające się z plastikowych torów.
(210) 467806
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) ProTaste
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, dodatki chemiczne do stosowania jako
środki wiążące w paszach granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, emulgatory
do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy do nadawania
smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory
smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty
do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej, kwasy do użytku przy
przygotowywaniu pasz dla zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji żywności, polepszacze
smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu,
polisacharydy do użytku przy konserwowaniu, polisacharydy
do użytku przy produkcji artykułów spożywczych, preparaty
chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych,
preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne
do stabilizacji artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne [do produkcji
żywności], sztuczne preparaty słodzące, środki do poprawy
smaku do artykułów spożywczych, środki przeciwzbrylające
do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego,
środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
30 aromaty do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
[inne niż olejki eteryczne], esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], glutaminian do celów
spożywczych, granulki soli do konserwowania żywności, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], mieszanki przypraw, naturalne
substancje słodzące, preparaty przyprawowe, produkty wiążące do kiełbas, słone aromaty spożywcze do żywności [inne
niż olejki eteryczne], sól do konserwowania żywności, solone
dodatki smakowe do żywności dla zwierząt [inne niż oleje
eteryczne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje nadające smak jako
dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], syntetyczne środki zagęszczające do żywności, wzmacniacze smaku
do żywności [inne niż olejki eteryczne], nasiona anyżu, anyż
gwiaździsty, aromatyczne preparaty do żywności, preparaty
stabilizujące do bitej śmietany, budynie, cukier kandyzowa-
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ny do celów spożywczych, cykoria (substytut kawy), napoje
na bazie czekolady, esencje do artykułów żywnościowych
(z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych), glukoza do celów
spożywczych, gluten do celów spożywczych, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao
za wyjątkiem wyrobów cukierniczych, aromaty kawowe,
preparaty roślinne zastępujące kawę, keczup, zagęszczacze
do kiełbas, koncentrat słodu do celów spożywczych, środki
wiążące do lodów spożywczych, majonezy, mąka gorczycowa, mąka spożywcza, syrop z melasy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, musztarda,
naleśniki, ocet, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, sól
selerowa, sosy, sól do konserwowania żywności, środki wiążące do kiełbas, przyprawy z wodorostów, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje słodzące i naturalne wzmacniacze smaku
do spożycia przez zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół
wzmacniające pasze zwierzęce.
(210) 467821
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) ProGastrol
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, dodatki chemiczne do stosowania jako
środki wiążące w paszach granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, emulgatory
do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy do nadawania smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy
do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli
do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych,
intensyfikatory smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne],
kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej,
kwasy do użytku przy przygotowywaniu pasz dla zwierząt,
mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji
żywności, polepszacze smaku do żywności, polisacharydy
do użytku przy barwieniu, polisacharydy do użytku przy
konserwowaniu, polisacharydy do użytku przy produkcji artykułów spożywczych, preparaty chemiczne do stosowania
w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, preparaty chemiczne
do utrzymywania świeżości artykułów spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla
zwierząt, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania żywności,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne do stabilizacji artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego,
przyprawy chemiczne [do produkcji żywności], sztuczne
preparaty słodzące, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, środki przeciwzbrylające do użytku
w produkcji paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące
do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego, środki
stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator produktów używany do konserwowania żywności, substancje
chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
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suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy
do celów medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy dla zwierząt, suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla
zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje
słodzące i naturalne wzmacniacze smaku do spożycia przez
zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół wzmacniające
pasze zwierzęce.
(210) 467821
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) ProGastrol
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, dodatki chemiczne do stosowania jako
środki wiążące w paszach granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, emulgatory
do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy do nadawania
smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory
smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty
do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej, kwasy do użytku przy
przygotowywaniu pasz dla zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji żywności, polepszacze
smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu,
polisacharydy do użytku przy konserwowaniu, polisacharydy
do użytku przy produkcji artykułów spożywczych, preparaty
chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych,
preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne
do stabilizacji artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne [do produkcji
żywności], sztuczne preparaty słodzące, środki do poprawy
smaku do artykułów spożywczych, środki przeciwzbrylające
do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego,
środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator
produktów używany do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów
żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
5 suplementy diety do celów weterynaryjnych, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów
medycznych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, mikroelementy
dla zwierząt, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy,
pasze i pokarmy dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, ekstrakty słodowe
do spożycia przez zwierzęta, substancje słodzące i naturalne
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wzmacniacze smaku do spożycia przez zwierzęta, preparaty
aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół wzmacniające pasze zwierzęce.
467884
(220) 2017 02 20
SPORTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SPORTBIZ Forum Sportu i Biznesu

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowane i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi trenerskie, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja sportowa, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, imprezy kulturalne, informacje dotyczące edukacji
sportowej, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, konferencje (organizowanie i prowadzenie), kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez
sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie
wykładów.
467912
(220) 2017 02 21
CZAJKOWSKI MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowo
(540) Czajkowski UPRAWA PASOWA
(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 03.07.07, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, kultywatory [rolnicze przyrządy], mechaniczne narzędzia rolnicze, maszyny rolnicze
do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze
do kultywacji, opryskiwacze rolnicze [części maszyn], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do zbierania plonów,
maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze
do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania trawy,
maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, narzędzia do uprawiania
ziemi do użytku rolniczego, 31 produkty rolne (nieprzetworzone), nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego,
35 usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, 44 wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą
roślin.
467943
(220) 2017 02 21
STACHURA JADWIGA, GRAM SŁAWOMIR PPHU
EUROMODA SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) euromoda

(210)
(731)

(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 467963
(220) 2017 02 21
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 06.03.11
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
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napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
(210) 468002
(220) 2017 02 22
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) In-Tense
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie,
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod
prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze,
kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota
i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych,
sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji
urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi
sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia,
fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody i stosowania produktów kosmetycznych, doradztwo
dotyczące wizażu.
(210) 468005
(220) 2017 02 22
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku

(531)

05.03.20, 07.01.13, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.15, 27.05.01,
27.05.05, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 30 produkty zbożowe, preparaty zbożowe, mąka,
mąka kukurydziana, grysik kukurydziany, prażona kukurydza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, kasze spożywcze, kuskus, kasza manna, ryż, preparaty z otrąb do spożycia
dla ludzi, płatki zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, makarony,
pieczywo, pieczywo chrupkie, maca, pieczywo cukiernicze,
pieczywo o przedłużonej trwałości, bułka tarta, grzanki, tor-
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tille, pizze, groszek ptysiowy, wafle ryżowe, batony zbożowe, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, drożdże, proszek
do pieczenia, wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki,
krakersy, słodycze, karmelki, żelki, lody, kawa, namiastki kawy,
herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, miód, syrop z melasy,
sól, musztarda: majonez, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy,
marynaty, przetworzone nasiona lnu do celów spożywczych,
mączka z roślin strączkowych, potrawy na bazie mąki, kaszy,
ryżu, makaronu, przekąski zbożowe, kiełki roślinne do celów
spożywczych dla ludzi, gotowe dania w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu na bazie mąki i/lub produktów
zbożowych, pierogi, pierożki, kluski, kopytka, placki, paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka, leniwe pierogi,
pielmieni, wszystkie uprzednio wymienione produkty także
w postaci zamrożonej.
468011
(220) 2017 02 23
GALPOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łubna
(540) GALPOSTER OOH
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje papierowe,
papier, karton, tektura, figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, torebki, torby oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra, 35 reklama i marketing, reklama na bilbordach, reklama zewnętrzna, reklama
banerowa, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), badania rynkowe, opracowania marketingowe.
usługi public relations, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne planowania biznesowego. informacja i doradztwo w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania, usługi w dziedzinie
usług strategii komunikacyjnej marki, usługi promocyjne
w zakresie sprzedaży towarów i usług, planowanie i zakup
czasów lub powierzchni w mediach, w tym w telewizji, radio,
gazetach, czasopismach, reklama na plakatach, bilbordach,
nośnikach outdoorowych, organizowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem nośników outdoorowych, projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, usługi komputerowe, mianowicie projektowanie i wdrażanie reklam,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem miejsc na reklamy, przygotowywanie i dostarczanie informacji z dziedziny reklamy, planowanie, kupno i negocjowanie przestrzeni reklamowej: usługi
licytacji, usługi w zakresie wyceny, organizowanie wystaw,
seminariów, dyskusji, konferencji lub targów handlowych
w celach handlowych lub reklamowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, do celów biznesowych, usługi konsultingowe
i doradcze w sprawach działalności gospodarczej, usługi promocyjne, sondaże opinii publicznej, kompilacja i dostarczanie informacji gospodarczych, porad i danych statystycznych,
dostarczanie informacji handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów i usług, 36 usługi w zakresie wyceny kosztów w projektach outdoorowych, usługi
w zakresie sponsoringu, 37 usługi budowlane, wykańczanie
(210)
(731)
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nieruchomości, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne
dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków
i budowli, informacja budowlana, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów sklepowych, biurowych i magazynowych, instalowanie i naprawy
instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych I antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności
w tym telefonów, nadzór budowlany, udzielanie informacji
budowlanych, usługi informacyjne i konsultacyjne związane
z robotami budowlanymi.
468026
(220) 2017 02 23
CK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Władysławów
(540) CK investments
(210)
(731)
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(540) SEPI
(510), (511) 18 portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, plecaki, 24 bielizna pościelowa, 25 odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież robocza,
odzież sportowa, bielizna osobista damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, garsonki, żakiety, sukienki, suknie, spódnice,
bluzki, bluzy, ubrania, kostiumy, mundury, sutanny, garnitury,
marynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki
z krótkimi rękawami (T-shirty), gorsety, kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, spodenki, bermudy, szorty, skafandry, dresy,
kombinezony, płaszcze, palta, jesionki, trencze, kurtki, peleryny, wiatrówki, skarpety, getry, pończochy, rajtuzy, rajstopy,
leginsy, pidżamy, szlafroki, fartuchy, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, czapki, berety, woalki, nakrycia
głowy, rękawiczki, śliniaki, śpioszki dziecięce, wyprawki dziecięce, obuwie.
468034
(220) 2017 02 23
WOLF SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) WOLF SYSTEM
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
468032
(220) 2017 02 23
SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) S SEPI

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 07.03.11, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe, materiały budowlane metalowe, 19 domy z prefabrykatów, hale niemetalowe, wiązary
i konstrukcje dachowe, płytki gwoździowe, materiały budowlane niemetalowe.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 18 portfele, portmonetki, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, plecaki, 24 bielizna pościelowa, 25 odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież robocza,
odzież sportowa, bielizna osobista damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, garsonki, żakiety, sukienki, suknie, spódnice,
bluzki, bluzy, ubrania, kostiumy, mundury, sutanny, garnitury,
marynarki, fraki, podkoszulki, koszule, koszulki polo, koszulki
z krótkimi rękawami (T-shirty), gorsety, kamizelki, swetry, pulowery, spodnie, spodenki, bermudy, szorty, skafandry, dresy,
kombinezony, płaszcze, palta, jesionki, trencze, kurtki, peleryny, wiatrówki, skarpety, getry, pończochy, rajtuzy, rajstopy,
leginsy, pidżamy, szlafroki, fartuchy, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, krawaty, muszki, chusty, chusteczki, szaliki, szale, apaszki, czapki, berety, woalki, nakrycia
głowy, rękawiczki, śliniaki, śpioszki dziecięce, wyprawki dziecięce, obuwie.
(210)
(731)

468033
(220) 2017 02 23
SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie

(210) 468048
(220) 2017 02 23
(731) STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE, Warszawa
(540) forum wokół kina
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych
i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia,
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego,
usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną
i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania
opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu
informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży,
doradztwo ekonomiczne i organizacyjne w zakresie prowa-
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dzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych,
wycena firm, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 38 usługi
produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci
teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
udostępnianie forum społeczności online na rzecz użytkowników, umożliwiającej dzielenie się informacjami, zdjęciami,
treściami audio i wideo, tworzenie wirtualnych społeczności
oraz uczestniczenie w tworzeniu sieci kontaktów społecznych, udostępnianie platformy do łączności z urządzeniami
mobilnymi, udostępnianie online czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych do transmisji tekstu, treści audio
i wideo w dziedzinie zainteresowań ogólnych pomiędzy
użytkownikami, zapewnianie online forum społeczności dla
użytkowników w celu dzielenia się informacjami, fotografiami, materiałami audio i wideo, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
festiwali, pokazów, wystaw i targów w celach kulturalnych
i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.

przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci
teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
udostępnianie forum społeczności online na rzecz użytkowników, umożliwiającej dzielenie się informacjami, zdjęciami,
treściami audio i wideo, tworzenie wirtualnych społeczności
oraz uczestniczenie w tworzeniu sieci kontaktów społecznych, udostępnianie platformy do łączności z urządzeniami
mobilnymi, udostępnianie online czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych do transmisji tekstu, treści audio
i wideo w dziedzinie zainteresowań ogólnych pomiędzy
użytkownikami, zapewnianie online forum społeczności dla
użytkowników w celu dzielenia się informacjami, fotografiami, materiałami audio i wideo, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
festiwali, pokazów, wystaw i targów w celach kulturalnych
i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze.

(210) 468051
(220) 2017 02 23
(731) STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE, Warszawa
(540) forum w kinie
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych
i internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia,
przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego,
usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną
i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania
opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu
informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży,
doradztwo ekonomiczne i organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych,
wycena firm, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 38 usługi
produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi

(210)
(731)

468055
(220) 2017 02 23
AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Conde de Faro
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210)
(731)

468057
(220) 2017 02 23
AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Leones del Rey
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.
468058
(220) 2017 02 23
AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Toro Negro
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.
(210)
(731)

468102
(220) 2017 02 24
ŁOŻYŃSKI HENRYK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
HEDAR, Łaziska Górne
(540) GRÓD PIASTÓW
(510), (511) 41 usługi organizowania i obsługi dyskotek, usługi instruktażu w zakresie gimnastyki, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubu zdrowia, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek, usługi kształcenia praktycznego, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych,
organizowanie balów, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa seminariów, organizowanie i obsługa sympozjów,
organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie przyjęć,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie pobytów
wypoczynkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
(210)
(731)

21

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, hotele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, domy turystyczne, hotele, pensjonaty, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi w zakresie wypożyczania wyposażenia i urządzeń kempingowych.
(210) 468104
(220) 2017 02 24
(731) KIEPAS JAN, Warszawa
(540) BOOMBASTIC

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne nośniki audiowizualne,
35 usługi agencji reklamowo-promocyjnych, 41 usługi zespołu muzycznego w zakresie organizacji koncertów i występów artystycznych.
468109
(220) 2017 02 24
FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Berrator
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze
dla celów medycznych, preparaty witaminowe, 25 odzież,
podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe,
szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne,
bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki
z daszkiem, skarpety, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje
na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody
mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210)
(731)

468143
(220) 2017 02 27
WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) wellbe PHARMACEUTICALS

(210)
(731)

Nr ZT18/2017

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, preparaty
do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
środki o działaniu zbliżonym do leków o celu leczniczym,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, wyroby medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, odczynniki wszystkie w/w o działaniu
medycznym lub leczniczym zawarte w tej klasie, 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, aparatura do analiz medycznych, bandaże, butelki dla niemowląt, smoczki, 35 reklama, usługi w zakresie
promocji i reklamy towarów w szczególności produktów
farmaceutycznych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, agencje importowo - eksportowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej i przemysłowej,
badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi i komputerowymi
bazami danych, doradztwo w zakresie zawartości i postaci
dokumentacji rejestracyjnej dla produktów farmaceutycznych i podobnych, a także jej opracowywanie, 42 usługi
badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych
i farmacji, prowadzenie badań klinicznych nad nowymi lekami i farmaceutykami, badania przedkliniczne i kliniczne
leków, analizy i badania chemiczne, biologiczne i biotechnologiczne, naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, prace badawczo - rozwojowe.
(210) 468147
(220) 2017 02 27
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) owoce będą zazdrosne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
468148
(220) 2017 02 27
WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) wellbe PHARMACEUTICALS
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty
do użytku osobistego, antyperspiranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, środki o działaniu zbliżonym do leków o celu
leczniczym, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, wyroby medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, odczynniki wszystkie w/w o działaniu medycznym lub leczniczym zawarte w tej klasie, 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, aparatura do analiz medycznych, bandaże, butelki dla niemowląt,
smoczki, 35 reklama, usługi w zakresie promocji i reklamy
towarów w szczególności produktów farmaceutycznych,
usługi marketingowe, promocja sprzedaży, agencje importowo - eksportowe, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej i przemysłowej, badania opinii publicznej,
badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi i komputerowymi bazami danych, doradztwo w zakresie
zawartości i postaci dokumentacji rejestracyjnej dla produktów farmaceutycznych i podobnych, a także jej opracowywanie, 42 usługi badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk
medycznych i farmacji, prowadzenie badań klinicznych nad
nowymi lekami i farmaceutykami, badania przedkliniczne
i kliniczne leków, analizy i badania chemiczne, biologiczne
i biotechnologiczne, naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, prace badawczo - rozwojowe.
468157
(220) 2017 02 27
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PAUSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

468177
(220) 2017 02 27
MASNY ALEKSANDER, MASNY ANNA, OTRĘBA
IZABELLA GOLDEN FRUIT SPÓŁKA CYWILNA,
Jankowice

Nr ZT18/2017

(540) DOBRE MIEJSCE SYNERGIA

(531) 26.01.01, 26.01.04, 01.15.09, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia kawiarni, cukierni, lodziarni, catering.
468219
(220) 2017 02 27
R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) apaczka
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie logistyki takie jak zarządzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach
dystrybucji, usługi obsługi klienta w zakresie przyjmowania
reklamacji i zwrotów, outsourcing w zakresie usług logistycznych, 36 usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń
w szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe oraz
pośrednictwo w sprawach finansowych, 39 krajowy i międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i morski, logistyka,
spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek
oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo frachtowe
magazynowanie, dystrybucja towarów, konfekcjonowanie,
pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów
transportu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, pośrednictwo w transporcie, usługi informacyjne w powyższym zakresie.
468233
(220) 2017 02 27
SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Żary
(540) prezentomat.pl
(210)
(731)
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(531) 19.03.25, 24.01.03, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 35 usługi sprzedaży
towarów, usługi sprzedaży towarów przez Internet, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży dotyczące
towarów: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym
długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe,
etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy,
toreb na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć,
toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek
na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony,
zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka,
sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci,
usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów: odzieży,
obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór,
ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy,
notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery,
toreb na komputery, toreb na laptopy, toreb na notebooki,
pokrowców na komputery, pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze, przypinki, pinsy,
badziki, artykuły szkolne, balony, zegary, skrobaczki do szyb,
podkładki pod myszkę do komputera, zestawy ceramiczne
w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki,
cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce, talerze plastikowe,
sztućce plastikowe, kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych w tym długopisów, piór, ołówków, markerów,
gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb
na laptopy, toreb na notebooki, pokrowców na komputery,
pokrowców na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek
do zdjęć, toreb, parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków,
smyczek na klucze, przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne,
balony, zegary, skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę
do komputera, zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki
do mleka, sztućce, talerze plastikowe, sztućce plastikowe,
kubki plastikowe, kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, usługi sprzedaży przez Internet dotyczące towarów z nadrukiem: odzieży, obuwia, artykułów piśmienniczych
w tym długopisów, piór, ołówków, markerów, gadżetów reklamowych, kalendarzy, notesów, etui na telefony komórkowe, etui na komputery, toreb na komputery, toreb na laptopy,
toreb na notebooki, pokrowców na komputery, pokrowców
na notebooki, pokrowców na laptopy, ramek do zdjęć, toreb,
parasoli, zapalniczek, pendrive, breloków, smyczek na klucze,
przypinki, pinsy, badziki, artykuły szkolne, balony, zegary,
skrobaczki do szyb, podkładki pod myszkę do komputera,
zestawy ceramiczne w tym talerze, podstawki, kubki, filiżanki, kubki czajniczki, cukierniczki, dzbanki do mleka, sztućce,
talerze plastikowe, sztućce plastikowe, kubki plastikowe,
kubki termiczne, piersiówki, karafki, zabawki dla dzieci, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing
telefoniczny, marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny,
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marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama
i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, marketing
imprez i wydarzeń, marketing dotyczący promocji, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, 39 dostarczanie paczek.
468252
(220) 2017 02 28
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tonaxinum Melatonina spray

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze dla ludzi, leki - wszystkie wyżej wymienione w formie
sprayu.
(210) 468288
(220) 2017 03 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BLUEOCEAN TECHNOLOGY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki,
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
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(210) 468299
(220) 2017 03 01
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) O!POLSKIE przeboje

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie.
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
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i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie online interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie
i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
468300
(220) 2017 03 01
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) symphar
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.03.15
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żywność dla niemowląt i dla osób chorych,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe, środki odkażające, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne
i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące
do celów medycznych I terapeutycznych, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających, urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski
do glukometrów, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, w szczególności: testy ciążowe, testy
do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości
zdrowotnych, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, płytki do testów diagnostycznych
do użytku w badaniach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, prześcieradła sterylne do użytku chirurgicznego, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice
do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice do ce-
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lów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych i chirurgicznych, w tym rękawice ochronne, lateksowe i gumowe,
jednorazowego lub wielorazowego użytku, prezerwatywy,
protezy naczyniowe, implanty części ciała i organów, zastawki, w tym zastawki serca, cewniki, pojemniki, próbówki i rurki
kapilarne na krew, kołnierze ortopedyczne, kołnierze ochronne do celów weterynaryjnych, kołnierze przylepne do worków stosowanych przy sztucznych przetokach, respiratory,
urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych, błony rentgenowskie, wózki
inwalidzkie, wózki pielęgniarskie do przewozu leków i opatrunków, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej i wysyłkowej towarów takich, jak: kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, szampony i płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, artykuły
toaletowe, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, żywność dla
niemowląt i dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeutyczne, urządzenia napromieniowujące do celów medycznych i terapeutycznych,
przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających,
urządzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, wyroby medyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, usługi agentów
handlowych, usługi eksportowe i importowe, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie dystrybucji próbek i materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur, usługi reklamowe i promocyjne
świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej, prasy,
radia i telewizji, usługi reklamowe i promocyjne świadczone
z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie zarządzania planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi
i bonusowymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmowania i sprzedaży miejsca w mediach na cele reklamowe, usługi
w zakresie badań rynku, usługi w zakresie rynkowych badań
opinii publicznej, usługi w zakresie analiz i badań dotyczących
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi polegające na świadczeniu
pomocy w zakresie w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
w tym usługi w zakresie zarządzania projektami i instytucjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, 36 usługi
finansowe, usługi polegające na świadczeniu na rzecz podmiotów gospodarczych pomocy w zakresie finansów, usługi
doradztwa finansowego, usługi w zakresie analiz i ekspertyz
finansowych, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi
w zakresie informacji finansowej, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie pożyczek, usługi kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, usługi w zakresie kredytowania pod zastaw, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym usługi w zakresie ściągania czynszów, usługi
w zakresie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie tworzenia
funduszy inwestycyjnych usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie lokowania kapitału, usługi dotyczące sponsorowania finansowego, usługi w zakresie organizacji
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zbiórek funduszy, w tym zbiórek funduszy na cele dobroczynne, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze
i informacyjne w sprawach dotyczących ubezpieczeń.
468315
(220) 2017 03 02
PUJSZO MARIUSZ, PUJSZO CONSUELLA EXCELLENT
EVENTS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) LMR LUKSUSOWA MARKA ROKU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.02.02, 26.02.03, 26.01.01, 24.11.25
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych i agencji informacji handlowej, aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, badań biznesowych, badań
dotyczących działalności gospodarczej, badań rynku i opinii
publicznej, usługi doradztwa w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi impresariatu w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi organizacji pokazów mody w celach promocyjnych, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność w zakresie
prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcji filmów reklamowych, produkcji programów typu telezakupy, produkcji programów związanych
z telezakupami, projektowania materiałów reklamowych,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
konkursów w ramach wydarzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, innego niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań.

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT18/2017

(210) 468379
(220) 2017 03 03
(731) RABENDA MARIUSZ NUGAT, Sosnowiec
(540) NUGAT

(531) 26.05.04, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje, konserwacje i powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, wypożyczanie
serwerów [hosting].

(531)

(210)
(731)

01.03.02, 05.13.25, 22.01.07, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15,
24.11.16
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w placówkach stacjonarnych i za pośrednictwem Internetu
w związku z wyrobami cukierniczymi, słodyczami, lodami,
wyrobami piekarniczymi, 43 kawiarnie, cukiernie, piekarnie.
468386
(220) 2017 03 03
MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) MCD electronics

468429
(220) 2017 03 05
WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) INTER HOME

(210)
(731)

(531) 01.13.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy elektryczne, alkoholomierze, areometry, urządzenia do ładowania baterii, sterowniki, czytniki, złącza, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, urządzenia
sterujące dźwigów osobowych, instalacje elektryczne, interfejsy, oprogramowanie i programy komputerowe, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, prostowniki prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przemienniki
elektryczne, urządzenia do przetwarzania informacji, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, urządzenia elektryczne, aparatura radiokomunikacyjna, aparatura
radiotelefoniczna, szafy i tablice sterownicze i rozdzielcze,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, regulatory światła,
urządzenia do sterowania zdalnego, aparatura elektroniczna
do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne,
oświetlenie bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego, lampy awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia
oświetlenia awaryjnego, instalacje do chłodzenia powietrza,
centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych.
468419
(220) 2017 03 03
HELLO AGAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) helloagain
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 11.03.01, 12.01.09, 13.01.11, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 7 pralki, przybory kuchenne elektryczne, 11 lampy oświetleniowe, kuchenki, czajniki elektryczne, 19 żaluzje
niemetalowe, 20 meble wypoczynkowe, meble gabinetowe, meble do sypialni, meble stołowe, meble biurowe, meble dziecięce, meble gastronomiczne, materace, poduszki,
karnisze do zasłon, żaluzje do wnętrz, 21 zastawa stołowa,
wyroby ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, garnki kuchenne, przybory kuchenne, 24 firany, zasłony z surowców
włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary, kurtyny, narzuty, obrusy, bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki, poszewki na poduszki, 27 dywany, chodniki, wykładziny, tapety,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
także internetowym z meblami, lampami oświetleniowymi,
zastawą stołową, wyrobami ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, garnkami, urządzeniami i przyborami kuchennymi,
artykułami dekoracyjnymi i pościelą, dywanami i tapetami,
karniszami oraz żaluzjami, 40 obróbka ceramiki, powlekanie
galwaniczne, złocenie, druk wzorów.
468430
(220) 2017 03 05
WITEKS-CENTRUM WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) INTER HOME
(210)
(731)

(531) 12.01.09, 13.01.11, 11.03.01, 09.01.21, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 7 pralki, przybory kuchenne elektryczne, 11 lampy oświetleniowe, kuchenki, czajniki elektryczne, 19 żaluzje
niemetalowe, 20 meble wypoczynkowe, meble gabinetowe, meble do sypialni, meble stołowe, meble biurowe, meble dziecięce, meble gastronomiczne, materace, poduszki,
karnisze do zasłon, żaluzje do wnętrz, 21 zastawa stołowa,
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wyroby ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, garnki kuchenne, przybory kuchenne, 24 firany, zasłony z surowców
włókienniczych lub tworzyw sztucznych, kotary, kurtyny, narzuty, obrusy, bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki, poszewki na poduszki, 27 dywany, chodniki, wykładziny, tapety,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
także internetowym z meblami, lampami oświetleniowymi,
zastawą stołową, wyrobami ze szkła, porcelany, fajansu i ceramiki, garnkami, urządzeniami i przyborami kuchennymi,
artykułami dekoracyjnymi i pościelą, dywanami i tapetami,
karniszami oraz żaluzjami, 40 obróbka ceramiki, powlekanie
galwaniczne, złocenie, druk wzorów.
468438
(220) 2017 03 06
HIGH5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) High5

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.01.01, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 41 edukacja.
468462
(220) 2017 03 06
BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FRONTMANI dlaSCHRONISK.pl przeciw kleszczom
i pchłom

(210)
(731)
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nia na ciałach zwierząt, rękawice do użytku weterynaryjnego,
przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego, 31 napoje dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, karma dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, artykuły spożywcze dla
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 35 reklama, reklama banerowa, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, organizacja kampanii reklamowych,
agencje reklamowe, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), kampanie marketingowe, administrowanie
dotyczące marketingu, usługi marketingowe w dziedzinie
prowadzenia: schronisk dla zwierząt, hoteli dla zwierząt,
pomieszczeń dla zwierząt, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie marketingu schronisk dla
zwierząt, hoteli dla zwierząt, pomieszczeń dla zwierząt, specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia schronisk dla
zwierząt, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych – Internetu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone
w systemie on-line w zakresie reklamy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej.
468521
(220) 2017 03 07
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Smak
płynie z natury
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24,
03.01.28
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], kosmetyki dla zwierząt, środki myjące
dla zwierząt, środki sanitarne dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt,
preparaty do kąpieli dla zwierząt, 5 leki, środki i materiały
farmaceutyczne dla zwierząt, środki owadobójcze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze
weterynaryjne środki do mycia, preparaty weterynaryjne,
szczepionki weterynaryjne, leki weterynaryjne, preparaty
i substancje weterynaryjne, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki
dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne
preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, żywność i napoje dietetyczne do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy do pasz dla zwierząt, 10 aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, odzież
lecznicza dla zwierząt, przyrządy medyczne do zastosowa-

(531) 29.01.14, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, mleko w proszku,
mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, serwatka, napoje mleczne,
koktajle mleczne, maślanka, kefir, jogurty, jogurty smakowe,
jogurty pitne, masło, tłuszcze jadalne na bazie masła, tłuszcze
jadalne z dodatkiem masła, produkty serowarskie, sery białe,
sery śmietankowe, sery twarogowe, sery miękkie, sery topione, serki mascarpone, dipy serowe, sery z przyprawami, serki
z dodatkami w postaci zbóż, ziaren, orzechów, owoców, serki ziarniste, twarogi, sery z mleka koziego lub owczego, sery
mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery tarte, sery
wędzone, sery przetworzone, desery na bazie sera, desery
mleczne, desery jogurtowe, sery twarde, sery dojrzewające,
miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery
z mleka koziego lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej
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zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty serów, sery
pleśniowe, śmietana, śmietanka, śmietana kremówka, śmietanka do kawy, zabielacze do kawy na bazie mleka.
468600
(220) 2017 03 08
POLSKI FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) Polska Wołowina
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.12, 03.04.24
(510), (511) 29 mięso wołowe i przetwory z mięsa wołowego, 31 zwierzęta żywe (bydło), 35 usługi reklamy i promocji
mięsa i jego przetworów, analizy badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą.
468604
(220) 2017 03 08
PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice
(540) KOBAX PL

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy budowlane niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, listwy
do lamperii, listwy podłogowe niemetalowe, listwy boazeryjne niemetalowe, płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twarde,
płyty pilśniowe drewniane, płyty pilśniowe do użytku w budownictwie, płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, fronty
budowlane niemetalowe, panele szklane, panele drewniane, niemetalowe panele dachowe, panele ogrodzeniowe
niemetalowe, panele okładzinowe niemetalowe, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele sufitowe,
niemetalowe panele ścienne, laminowane panele parkietowe, panele okładzinowe ze szkła, panele licowe ze sklejki,
podwójnie szklone panele niemetalowe, panele szklane
do drzwi, okładzinowe panele ścienne niemetalowe, panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], drewniane
panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne
na sufity, szklane panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja],
panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, szklane panele [obramowanie niemetalowe] do budownictwa,
panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, systemy niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających
panele, podwójnie szklone panele niemetalowe ze szkłem
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izolacyjnym, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele mocowane techniką złącza wpuszczanego niemetalowe do budownictwa, szklane panele
[obramowanie niemetalowe] do użytku w budownictwie,
przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych
do konstruowania budynków, panele odporne na ogień
niemetalowe do użytku w budownictwie, półprzezroczyste panele budowlane wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, panele z płyt wiórowych hamujące ogień do użytku w budownictwie, membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, 20 listwy
profilowe do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy],
ramy obrazów [listwy do -], listwy do ram obrazów i zdjęć,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli,
dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na drzwiach, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na frontach
sklepów, listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram
do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna
do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem
drzwiowym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw
sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania
wraz z osprzętem okiennym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, witryny, witryny wystawowe, blaty kuchenne, blaty
robocze, blaty stołowe, blaty na szafki, blaty [części mebli],
blaty wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
maskownice wlotu do skrzynek na listy [nie z metalu lub
z kamienia], fronty szuflad, fronty do szaf i szafek, panele
meblowe, panele rozdzielające [przegrody], samoprzylepne panele wystawowe, panele drewniane do mebli, panele
tylne [części mebli], przenośne panele działowe [meble],
panele będące częściami mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], składane panele do celów ekspozycyjnych,
panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], panele
wystawowe w postaci mebli, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe do ośrodków
sprzedaży, tablice pod litery [puste panele wystawowe],
przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele frontowe do trumien prezentujące
zdjęcia i informacje o zmarłym, panele z przezroczystych
tworzyw sztucznych będące częściami pojemników do pakowania, elementy meblowe, płyty meblowe, wózki meblowe, półki meblowe, kozły [stojaki meblowe], złącza
meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], przesuwne ścianki
działowe do pokoi [przegrody meblowe], trumny, trumny
z drewna, trumny z wikliny, osprzęt niemetalowy do trumien, trumny i urny pogrzebowe, 35 promocja sprzedaży,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
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detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów
toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, usługi komputerowego
gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone
na rzecz sprzedawców detalicznych, 40 usługi polerowania, usługi recyklingowe, usługi stolarskie, usługi szlifierstwa
optycznego, usługi barwienia elektrolitycznego, usługi powielania 3d, usługi z zakresu polerowania przez ścieranie,
usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.
468626
(220) 2017 03 09
FUNSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) GOJUMP
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 26.11.12, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, skarpetki, odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria sportowe, dmuchane
i pneumatyczne urządzenia sportowe i rozrywkowe, trampoliny i pozostały sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie
parków trampolin, 41 usługi związane z rozrywką, zabawą
i rekreacją, organizowanie i prowadzenie parków rozrywki,
parków trampolin, usługi sportowe, usługi w zakresie gimnastyki i fitnessu, wynajem ubiorów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, rekreacyjnych i zabawowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, rekreacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie imprez sportowych
i rozrywkowych.
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468686
(220) 2017 03 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia
calpro jogurt z wysoką zawartością wapnia
z witaminą D morela, rokitnik z witaminą D Źródło
witaminy D Witamina D pomaga w prawidłowym
wchłanianiu wapnia i fosforu

(210)
(731)

(531)

02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 06.03.11,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty
pitne.
468687
(220) 2017 03 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw
(540) Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością wapnia
calpro jogurt z wysoką zawartością wapnia
z witaminami B6 B12 Źródło witaminy B12, B6.
Witaminy B12 i B6 pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego
i odpornościowego granat z witaminami B6 B12

(210)
(731)

(531)

02.03.08, 02.03.23, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.23, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 jogurty naturalne, jogurty smakowe, jogurty
pitne.
(210)
(731)

468693
(220) 2017 03 10
WOLFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kwidzyn
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(540) wolfarb
(510), (511) 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, bejce,
emalie, rozcieńczalniki do farb i lakierów, szpachlówki, kity
szpachlowe, środki antykorozyjne, środki impregnujące, zaprawy farbiarskie, żywice, podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, preparaty
do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 3 środki ścierne
i polerskie, pasty polerskie, wosk do polerowania, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych.
(210) 468702
(220) 2017 03 10
(731) AGRAM SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Agram

(531)

05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 29 warzywa mrożone, mrożone owoce, ryby
mrożone, mrożone frytki, mięso mrożone, mrożone gotowane ryby, mrożone małże, produkty mięsne mrożone, mrożone produkty rybne, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, mięso i wędliny, drób, kaszanka, kiełbasy
wędzone, ekstrakty mięsne, pasty mięsne, smalec, pasztety,
pasztet z wątróbki, szynka, wieprzowina, galarety mięsne,
mięso konserwowane, dziczyzna, flaki, oleje i tłuszcze jadalne,
masło, masło arachidowe, masło kokosowe, masło kakaowe,
masło klarowane, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oliwa z oliwek, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, grzyby konserwowane, orzechy konserwowane, warzywa konserwowane, owoce
konserwowane, ryby konserwowane, konserwowe owoce
morza, owoce konserwowane w alkoholu, oliwki konserwowane, trufle konserwowane, rośliny strączkowe przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, ekstrakty mięsne,
ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ślimaki gotowane, gotowane orzechy, warzywa gotowane, gotowane owoce, potrawy mięsne gotowane, chipsy, chipsy
ziemniaczane, chipsy owocowe, buliony, kapusta kwaszona,
korniszony, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, pikle, koncentraty pomidorowe, przecier
pomidorowy, zagęszczone sosy pomidorowe, pomidory
obrane ze skóry, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, zupy, koncentraty zup,
kostki do zup, zupy w puszkach, zupy w proszku, galaretki
owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, marmolada, placki smażone, smażone mięso, smażone ziemniaki jako placki ziemniaczane, suszone owoce, ryby
suszone, suszone mięso, orzechy suszone, warzywa suszone, suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców suszonych,
białko do celów kulinarnych, bita śmietana, napoje mleczne,
kefir, śmietana, mleczne produkty, desery mleczne, mleko,
zsiadłe mleko, kwaśne mleko, mleko w proszku, mleko sojowe, jogurty, napoje mleczne zawierające owoce, serwatka,
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produkty serowarskie, biały ser, sery topione, ser pleśniowy,
ser twarogowy, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne
i z owoców morza, ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby
suszone, ryby marynowane, kotlety rybne, paluszki rybne,
ikra rybia do celów spożywczych, krewetki obrane, krewetki nieżywe, langusty, raki nieżywe, nieżywe małże, mrożone
małże, ślimaki, homary, nieżywe, jaja ślimacze jadalne, ostrygi,
nieżywe, pasztety, mleko migdałowe jako napój, 30 lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, kakaowe napoje, wyroby z kakao, napoje
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, karmelki jako
cukierki, czekoladki, pralinki, czekolada, ciastka, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje kawowe, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, kawa w formie mielonej, substytuty kawy i herbaty, kawa w postaci całych ziaren, kawa
liofilizowana, ziarna kawy, mrożona kawa, napoje kawowe
z mlekiem, musztarda, ketchup, majonez, pasty curry, pasty
warzywne jako sosy, pesto jako sos, pikantne sosy używane
jako przyprawy, przeciery warzywne jako sosy, sos pikantny,
sos sojowy, sosy na bazie pomidorów, sosy sałatkowe, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
produkty żywnościowe z ciasta, miód, ocet, ocet winny, ocet
owocowy, pasztet w cieście, pierożki ravioli, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki, pizze mrożone,
pizza, jogurt mrożony jako lody spożywcze, ciasta mrożone,
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
homary żywe, małże żywe, langusty żywe, kasztany jadalne
świeże, skorupiaki żywe, raki żywe, ryby żywe, wytłoki z owoców, ostrygi żywe, korzenie cykorii, 32 napoje bezalkoholowe,
wyciągi z owoców bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniady,
syropy do lemoniad, woda mineralna, syropy do napojów, napoje izotermiczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, napoje z soków owocowych bezalkoholowe, soki owocowe, sok
pomidorowy jako napój, soki warzywne jako napoje, woda
mineralna, woda sodowa, woda stołowa, 39 dostarczanie
towarów, dystrybucja towarów, fracht, pośrednictwo frachtowe, informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
lodówek, magazynowanie towarów, chłodnicze magazynowanie towarów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni
magazynowych chłodniczych, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewożenie ładunków, przewóz ciężarówkami, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów
ciężarowych, 40 konserwowanie napojów i żywności, miażdżenie owoców, wyciskanie soku z owoców, wędzenie żywności, usługi z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw, usługi
z zakresu schładzania i zamrażania mięsa owoców i warzyw,
42 usługi z zakresu kontroli jakości, 43 usługi z zakresu prowadzenia barów, usługi z zakresu prowadzenia barów szybkiej
obsługi, prowadzenie restauracji, prowadzenie restauracji samoobsługowych, 44 wypożyczanie sprzętu dla gospodarstw
rolnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 468729
(220) 2017 03 11
(731) Chen Rui Li, Shantou, CN
(540) Kailijumei
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, maski kosmetyczne, kosmetyki, błyszczyki do ust, tusze do rzęs, ołówki do brwi, środki do czyszczenia zębów, puder do makijażu, szampony, róż kremowy,
21 przybory kosmetyczne, gąbki toaletowe, szczotki, szczoteczki do brwi, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru,
grzebienie, szczoteczki do zębów, nici dentystyczne, wykałaczki, termosy, 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pokazy towarów, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw].
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lów stomatologicznych i weterynaryjnych, maści do celów
farmaceutycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, mineralne suplementy diety, obrączki przeciwreumatyczne, środki oczyszczające, środki i preparaty przeciwpasożytnicze, bransoletki i obrączki przeciwreumatyczne, tabletki
do celów farmaceutycznych, leki wzmacniające, materiały
do plombowania zębów, preparaty do mycia zwierząt, mydła: dezynfekujące, lecznicze.
(210) 468778
(220) 2017 03 13
(731) WNUK ŁUKASZ, Grabów nad Wisłą
(540) S silvers music

468751
(220) 2017 03 13
AMBER LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiniak-Piotrowo
(540) AMBER LABORATORIES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.16, 26.13.01
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do celów innych niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, bezwodniki,
preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne
i preparaty chemiczne dla przemysłu, chemiczne odczynniki
i chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów i preparaty mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 3 antyperspiranty
jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne,
balsamy inne niż do celów medycznych, bursztyn stosowany do wyrobów perfumeryjnych, mydła dezodoryzujące,
esencje eteryczne, kadzidła, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, woda toaletowa, wazelina do celów kosmetycznych,
5 antybiotyki, antyseptyki, wyposażone apteczki pierwszej
pomocy, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, buliony i podłoża
dla kultur bakteryjnych, preparaty bakteryjne i preparaty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, chirurgiczne tkaniny i materiały opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych i do toalet chemicznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy
do celów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, estry i etery do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, fungicydy, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, preparaty do niszczenia grzyba
domowego, żywe tkanki jako implanty chirurgiczne, kapsułki
i pastylki do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli w celach leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele
lecznicze, komórki macierzyste do celów medycznych lub
weterynaryjnych, kwasy do celów farmaceutycznych, nalewki jako napary do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki do ce-

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.01.01, 26.04.02, 27.01.12
(510), (511) 41 pisanie piosenek, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi rozrywkowe,
usługi artystów estradowych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi prezenterów muzyki, usługi studia
nagrań.
469167
(220) 2017 03 21
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz 142
(540) GRUPA psb HANDEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem.
469186
(220) 2017 03 21
CETRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) Spiżarnia Nasz Polski Sklep

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.01, 02.09.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej.
469205
(220) 2017 03 21
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CHIHUAHUA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Chihuahua, MX
(540) Nutrisorb
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy.

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, w tym: budowa i remont budynków mieszkalnych, obiektów handlowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowywanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, budowa dróg i autostrad,
budowa obiektów inżynierii wodnej, wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie informacji i nadzoru
budowlanego.
469223
(220) 2017 03 22
SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) SB

(210)
(731)

469207
(220) 2017 03 22
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PEN RACER WYŚCIGOPIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 28 gry i zabawki.
469213
(220) 2017 03 22
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
WŁOCŁAWEK
(540) GOLD BRAYNER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.18
(510), (511) 32 piwo.
469218
(220) 2017 03 22
SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) SB COMPLEX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, w tym: budowa i remont budynków mieszkalnych, obiektów handlowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowywanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, budowa dróg i autostrad,
budowa obiektów inżynierii wodnej, wykonywanie instalacji
elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie informacji i nadzoru budowlanego.
469229
(220) 2017 03 22
TRONITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) CIRCUITCLAW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 15.09.18
(510), (511) 7 maszyny drukarskie, drukarki 3D, drukarki
wytłaczające, przemysłowe maszyny drukarskie, maszyny
do druku płaskiego, maszyny drukarskie [inne niż biurowe],
maszyny do formowania płytek z obwodami drukowanymi,
drukarki uderzeniowe [maszyny], 9 aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do kopiowania, drukarki, płytki drukowane.
469260
(220) 2017 03 22
HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOBAS
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki, kremy i lotiony do skóry, kosmetyki do opalania, mydła do użytku osobistego, mydła
w żelu, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, żele do kąpieli,
(210)
(731)
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żele nielecznicze do oczyszczania skóry, kremy do mycia, lotiony do kąpieli nielecznicze, mleczka kosmetyczne, kosmetyki w formie pudru, oliwki do kąpieli, oliwki dla niemowląt,
proszki do prania, środki zmiękczające do prania, środki
ochronne do prania, płyny do prania, mydła do prania, mydła
piorące w proszku.
(210) 469292
(220) 2017 03 23
(731) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PO PROSTU GAZ

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, gaz ziemny, gaz skroplony, gaz
łupkowy, gaz węglowy, gaz generatorowy, gazy palne, mieszaniny gazów, paliwa gazowe, gaz syntetyczny, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z gazem i paliwami gazowymi, w tym sprzedaż online, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 37 odwierty gazu, wydobywanie
gazu, naprawa systemów doprowadzania gazu, instalacja
gazociągów, 39 magazynowanie gazu i paliw gazowych,
przechowywanie gazu, usługi dystrybucji gazu, transport
gazu, przesyłanie gazu rurociągami, 40 przetwarzanie gazu,
rafinacja gazu, spalanie gazów, oczyszczanie gazów, filtracja
gazów, usługi produkcji gazu, obróbka gazu, usługi sprężania
gazów, wytwarzanie gazu, 42 poszukiwania gazu, usługi inżynierskie dla branży gazowniczej, badania geofizyczne dla
przemysłu gazowniczego, pomiary prognozowe ustalonych
emisji gazów spalinowych, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów.
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ki i kubki, filtry do kawy nieelektryczne, kafeterki, kapsułki
na kawę do ponownego napełniania, kubki do kawy, kubki
papierowe, kubki do napojów, miarki do kawy, mieszadełka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne zaparzacze
do kawy z tłokiem, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, przybory kuchenne, serwisy do kawy, spieniacze do mleka nieelektryczne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, termoizolacyjne pojemniki
i torby na żywność lub napoje, termosy, 30 kawa, kawa palona, w proszku, granulowana lub w napojach, koncentraty
kawy, kawa mielona, kawa niepalona, ziarna kawy, mrożona
kawa, esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe,
mieszanki kawowe, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy,
torebki z kawą, kapsułki z kawą, napoje na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kawy, czekolada, espresso, herbata,
kakao, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu on-line - wszystkie związane
ze sprzedażą towarów takich jak kawa, herbata, czekolada
i napoje na bazie kakao, preparaty do wytwarzania powyższych towarów, naczynia, wyroby porcelanowe, porcelana, ceramika, zastawa stołowa i wyroby szklane, ekspresy
do kawy, zaparzacze, dzbanki do kawy oraz akcesoria kawowe i barowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy
kawy do biur -dostawa napojów, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek.
469309
(220) 2017 03 23
PRACA BEZ BARIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orneta
(540) PRACA BEZ BARIER

(210)
(731)

469293
(220) 2017 03 23
KANCELARIA PRAWNA LEXUS M. BOBOLEWSKI
I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) LEXUS KANCELARIA PRAWNA

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, agencje ściągania wierzytelności.
469300
(220) 2017 03 23
CAFE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) GRYFNY KAFYJ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy,
dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżan-

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, dobór
personelu [dla osób trzecich], doradztwo w zakresie planowania kariery, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, badania rynku i badania marketingowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych.
(210) 469310
(220) 2017 03 23
(731) ZAWADZKI JACEK EGZO GROUP, Żyrardów
(540) Egzo Group
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.
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(210) 469366
(220) 2017 03 23
(731) MAKOCHOŃ PIOTR LA FESTA, Częstochowa
(540) pizzeria La Festa autentica pizza italiana

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.01, 01.01.05
(510), (511) 43 usługi restauracyjne oraz pizzerie.
(210) 469369
(220) 2017 03 23
(731) GOŚCINIAK ZYGMUNT BLASTNET, Witaszyce
(540) BLASTNET

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.07
(510), (511) 35 reklama, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, w szczególności: dyski
komputerowe, dyski twarde, karty dźwiękowe, karty graficzne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci, komputerowe
stacje robocze, komputery, komputery przenośne [laptopy],
pamięci komputerowe, serwery, sieciowe pamięci masowe
(NAS), switche, urządzenia do przechowywania danych, wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory wewnętrzne chłodzące do komputerów, zewnętrzne dyski twarde
do komputerów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, w szczególności:
dyski komputerowe, dyski twarde, karty dźwiękowe, karty
graficzne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci, komputerowe stacje robocze, komputery, komputery przenośne
[laptopy], pamięci komputerowe, serwery, sieciowe pamięci masowe (NAS), switche, urządzenia do przechowywania
danych, wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory wewnętrzne chłodzące do komputerów, zewnętrzne
dyski twarde do komputerów, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, w szczególności:
dyski komputerowe, dyski twarde, karty dźwiękowe, karty
graficzne, karty mikroprocesorowe, karty pamięci, komputerowe stacje robocze, komputery, komputery przenośne
[laptopy], pamięci komputerowe, serwery, sieciowe pamięci
masowe (NAS), switche, urządzenia do przechowywania danych, wentylatory procesorów głównych (CPU), wentylatory
wewnętrzne chłodzące do komputerów, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, usługi importowo-eksportowe
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 37 instalacja
sieci komputerowych, instalacja sprzętu komputerowego
dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego
do systemów komputerowych, instalacja systemów komputerowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego.

Nr ZT18/2017

(210) 469372
(220) 2017 03 23
(731) URBAN TOMASZ URBICO, Blizne Łaszczyńskiego
(540) go skills it’s better to know

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe, szkolenia komputerowe,
przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
doradztwo zawodowe i coaching -doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne.
469374
(220) 2017 03 23
LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LANGTEAM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 35 badanie opinii, badanie rynku, dekoracje
wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
edycja tekstów, reklamy prasowe, reklama i promocja przy
pomocy manekinów, reklamowanie, reklamy radiowe i telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, służba informacyjna, uaktualnianie ulotek reklamowych, wynajmowanie
miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 organizowanie zawodów i imprez
sportowych.
(210) 469375
(220) 2017 03 23
(731) SHENG MICHAŁ, Warszawa
(540) MAX LEVEL
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kuchenne nieelektryczne, pojemniki kuchenne, nieelektryczne
miksery kuchenne, naczynia kuchenne ceramiczne, rondle
kuchenne nieelektryczne, nieelektryczne młynki kuchenne,
garnki i rondle kuchenne nieelektryczne, zastawa stołowa,
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego.
(210) 469377
(220) 2017 03 23
(731) MIĄSKOWSKI JACEK DYNAMIC EVENT, Banino
(540) DYNAMIC EVENT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
imprezy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rozrywka w postaci
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występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi planowania
przyjęć, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, wynajem
instrumentów muzycznych.
(210) 469386
(220) 2017 03 23
(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa
(540) astel.us
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie ogłoszeń reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
specjalistyczne w sprawach gospodarczych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe,
kupno i sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo majątku
nieruchomym.
(210) 469388
(220) 2017 03 23
(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa
(540) asteleurope.com
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie ogłoszeń reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach gospodarczych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe, kupno i sprzedaż
nieruchomości, pośrednictwo majątku nieruchomym.
(210) 469390
(220) 2017 03 23
(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa
(540) ASTEL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie ogłoszeń reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach gospodarczych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe, kupno i sprzedaż
nieruchomości, pośrednictwo majątku nieruchomym.
(210) 469392
(220) 2017 03 23
(731) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa
(540) ASTEL
(510), (511) 35 agencja reklamowa, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie ogłoszeń reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach gospodarczych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje kapitałowe, kupno i sprzedaż
nieruchomości, pośrednictwo majątku nieruchomym.
(210)
(731)

469393
(220) 2017 03 23
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
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(540) UNICUS PALACE
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzenie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyceny handlowe, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć
[rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
469394
(220) 2017 03 23
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
(540) AQUARION
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi
orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc
w hotelach, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210)
(731)

(210) 469395
(220) 2017 03 23
(731) LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz
(540) mojaekipa.pl fachowiec od ręki

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 platforma handlowa, marketing internetowy, usługa polegająca na prezentowaniu ofert różnych firm
z branży budowlanej i remontowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w serwisach internetowych, sprzedaż
powierzchni reklamowych on-line w serwisach internetowych, usługi marketingowe i reklamowe za pośrednictwem
serwisów internetowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, dostarczanie
informacji handlowych z internetowych baz danych, zestawiania reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 37 usługi informacyjne dotyczące budownictwa
i remontów, 38 udostępnianie forów internetowych on-line,
internetowy serwis informacyjny, umożliwianie dostępu
do serwisów internetowych, internetowy serwis informacyjny (usługi portalu internetowego), 42 administrowanie
serwisami internetowymi, hosting i zarządzanie serwisami
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internetowymi, zarządzanie serwisami internetowymi, wortalami lub portalami, projektowanie, realizacja, konserwacja
i aktualizacja serwisów internetowych, przygotowywanie
i zarządzanie portalami i serwisami internetowymi.
469414
(220) 2017 03 24
TPP THERMOPLASTICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
Kujawski
(540) inovgreen

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe.
469415
(220) 2017 03 24
HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Vinoteka 13
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycznym lub
celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej
i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi
klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk
turystycznych, usługi w zakresie pól kempingowych, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
469416
(220) 2017 03 24
NC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NCInvestment
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, eko(210)
(731)

Nr ZT18/2017

nomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 zarządzanie nieruchomością, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, 37 budowa fabryk, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych,
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków,
wynajem sprzętu budowlanego, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
469422
(220) 2017 03 24
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTOKREM
(510), (511) 3 krem do pielęgnacji skóry, 5 krem wspomagający leczenie zmian skórnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

(210) 469434
(220) 2017 03 24
(731) DMYTRUK OLENA, Osielsko
(540) mimoda
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, bluzki, bluzy, swetry, T-shirty, kombinezony, koszule, kurtki, płaszcze, palta, narzutki na ramiona,
spodnie, spodenki, legginsy, spódnice, sukienki, szorty, tuniki,
żakiety, kamizelki, kąpielówki, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, czapki, berety, szale, chusty [odzież], rękawiczki, piżamy,
podkoszulki, skarpety, bielizna, body [odzież], halki, półhalki,
biustonosze, majtki, gorsety, koszule nocne, rajstopy, pończochy, szlafroki, paski [odzież], torby, kufry i walizki, torby
podróżne, plecaki, tornistry szkolne, teczki, etui na klucze,
etui na wizytówki, etui do kart, etui, futerały na dokumenty,
etui na telefony, pudełka na pióra i długopisy, portfele, parasole, obuwie, części i akcesoria obuwnicze, szczotki do butów, wkładki i półwkładki do obuwia, sznurowadła do butów,
krem do butów, spraye do obuwia.
469438
(220) 2017 03 24
GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA
ROK ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) RUMIX PRO SOYA Mleczko konopne
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleka z nasion konopi smakowe, mleka z nasion konopi o smaku owocowym, napój z nasion konopi, napoje
z nasion konopi smakowe, napoje z nasion konopi o smaku
owocowym.
469439
(220) 2017 03 24
GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA
ROK ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) RUMIX PRO SOYA Seróg z konopi Hemp
(210)
(731)

(531) 05.11.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 twaróg z nasion konopi, twarogi z nasion konopi smakowe, twaróg z nasion konopi z solą morką, twaróg
z nasion konopi marokański, twaróg z nasion konopi masala,
twaróg z nasion konopi z czosnkiem.
(210)
(731)

469442
(220) 2017 03 24
GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA
ROK ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie

Nr ZT18/2017

(540) BiotoEko Amarantur Paprykarz warzywny

(531) 05.05.19, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny
z dodatkiem szarłatu wyniosłego, paprykarze warzywne
smakowe, pasta warzywna, pasta warzywna z dodatkiem
szarłatu wyniosłego, pasty warzywne smakowe.
469456
(220) 2017 03 24
ATER NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) ATER net

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 amperomierze, analizatory powietrza, anteny, urządzenia i przyrządy do zastosowania w astronomii
i fizyce, barometry, cewki elektromagnetyczne i elektryczne, czujniki, czujniki ciśnienia, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące i pomiarowe, galwanometry, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe stosowane w informatyce,
liczniki, manometry, mierniki jako przyrządy pomiarowe,
nadajniki sygnałów elektronicznych, obwody drukowane,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, płytki dla układów scalonych, płytki z obwodami drukowanymi, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy sterujące
komputerowe, nagrane, przekaźniki i przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, radary, szafy rozdzielcze stosowane w elektryczności, układy scalone, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania
przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do sterowania
i kontroli bojlerów, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, wskaźniki: poziomu wody, strat elektrycznych
i temperatury, wykrywacze jako detektory, wyłączniki samoczynne, 37 budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne dla budownictwa, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy: maszyn,
pieców, urządzeń elektrycznych, urządzeń dla chłodnictwa,
urządzeń klimatyzacyjnych, palników, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych oraz instalacji grzewczych,
roboty wydobywcze w górnictwie, usługi hydrauliczne,
42 analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy
systemów komputerowych, audyty energetyczne, badania: naukowe, techniczne, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie
mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie: oprogramowania komputerowego, planowania zużycia energii, projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, elektroniczna konwersja danych
lub programów, hosting serwerów, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie jako pomiary, programowanie
komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria
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naukowe, miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych
komputerowych, oprogramowanie jako usługa SaaS, aktualizacja, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wypożyczanie komputerów.
469459
(220) 2017 03 24
BLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) BLM

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, błonnik pokarmowy, dietetyczna: żywność, napoje i substancje
przystosowane do celów medycznych, napoje lecznicze,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety dla zwierząt, tłuszcze do celów medycznych, 29 białko do celów kulinarnych, 30 batoniki zbożowe, chipsy jako
produkty zbożowe, ciasto na ciastka, krakersy, mączne ciasta,
potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, pastylki jako cukierki, pieczywo imbirowe (piernik), płatki owsiane, słodycze
jako cukierki, tortille, wyroby cukiernicze, przekąski ze zbóż,
preparaty zbożowe.
(210) 469476
(220) 2017 03 24
(731) SIDOR NATALIA LAROXY, Lublin
(540) DENIRO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
469478
(220) 2017 03 24
KRZESZEWSKI RAFAŁ BIEGAJ POD OKIEM TRENERA,
Kutno
(540) BIEGAJ POD OKIEM TRENERA

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi trenerskie w zakresie biegania, usługi
w zakresie sportu, usługi trenerskie, usługi edukacyjne w zakresie wychowania fizycznego, usługi sportowe, szkolenie
sportowe, sport i fitness.
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(210) 469487
(220) 2017 03 27
(731) GEWINNER MAŁGORZATA DEEP FOREST, Bielsko-Biała
(540) DEEP FOREST
(510), (511) 18 bagaż, kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne, torby turystyczne, torebki,
25 apaszki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna], bokserki, buty sportowe, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki
[nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], długie luźne stroje,
dzianina [odzież], espadryle, fartuchy [odzież], gorsety, gabardyna [odzież], halki [bielizna], kamizelki, kaptury [odzież],
kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, legginsy, majtki, nakrycia głowy, obuwie, narzutki
na ramiona, obuwie plażowe, nauszniki [odzież], odzież, ocieplacze, odzież dla rowerzystów, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, palta, pantofle domowe, paski [odzież],
pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pulowery, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sari, skarpetki,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, swetry, szale,
szaliki, szlafroki, trykoty.
(210) 469488
(220) 2017 03 27
(731) SOBIESKA ANETA PAULINA, Starbacicha
(540) TRYTON

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed
wypadkami.
(210) 469492
(220) 2017 03 27
(731) KOPCZYŃSKI SŁAWOMIR CSC POLSKA, Serock
(540) OCEANUS
(510), (511) 8 krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera,
nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże
stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw
sztucznych, noże, noże ceramiczne, noże do pizzy, nieelektryczne, noże kuchenne do obierania, tłuczki [narzędzia
ręczne], widelce, 21 butelki, chochle do podawania, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki kuchenne,
gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki toaletowe, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze
do przykrywania sera, kosze na chleb do użytku domowego,
kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki pod noże na stół,
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, łapki
do garnków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego,
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do mieszania [przybory
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kuchenne], łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego,
ręczne, mopy, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety kuchenne, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól
i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pokrywki do garnków,
prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, przykrywki do dań, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, ręczne młynki do kawy, rękawice kuchenne, serwisy [zastawy stołowe],
szczotki, ściereczki do kurzu, tace do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki
do celów kuchennych, tłuczki do użytku kuchennego, 28 gry
polegające na budowaniu, gry towarzyskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], modele będące zabawkami, śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia],
urządzenia do sztuczek magicznych, zabawki.
469501
(220) 2017 03 27
GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA
ROK ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) RUMIX PRO SOYA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 agar, 5 żywność dietetyczna przystosowana
dla niemowląt i dzieci, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność dla diabetyków,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, 29 mleko
sojowe, mleka sojowe o smaku owocowym, mleko sojowe
o smaku karmelowym, kokosowym, waniliowym, mleko
kokosowe, mleko z nasion konopi, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, napój na bazie mleka z nasion konopi, napoje na bazie mleka z nasion konopi smakowe, mleko
sojowe z nasionami chia naturalne, mleko sojowe z nasionami chia smakowe, mleko sojowe z nasionami chia o smaku
owocowym, mleko sojowe z nasionami chia waniliowe, mleko sojowe z nasionami chia kokosowe, napój sojowy z nasionami chia, napoje sojowe z nasionami chia smakowe, mleko jaglane, mleko ryżowe, mleko konopno-ryżowe, mleka
konopno-ryżowe smakowe, mleko z nasion, jogurt sojowy,
jogurty sojowe smakowe, jogurty konopno-ryżowe, jogurty
konopno-ryżowe smakowe, tofu z soi, tofu, tofu naturalne,
tofu z dodatkiem ziół, tofu z dodatkiem warzyw, tofu w kostkach naturalne, tofu w kostkach z dodatkiem warzyw, tofu
w kostkach z dodatkiem ziół, serek tofu z mleka sojowego,
serek tofu z mleka sojowego o smaku naturalnym, serek tofu
z mleka sojowego z dodatkiem warzyw, serek tofu z mleka
sojowego o z dodatkiem ziół, twarożek sojowy naturalny,
twarożki sojowe smakowe, twaróg z konopi, twarogi z konopi smakowe, pasztet sojowy naturalny, pasztety sojowe z dodatkiem warzyw, pasztety sojowe z dodatkiem ziół, pasztety
sojowe smakowe, pasztet warzywny naturalny, pasztety warzywne smakowe, pasty wegetariańskie smakowe, paprykarz
wegetariański z ryżem, paprykarz wegetariański z kasza jaglana, paprykarze wegetariańskie smakowe, desery ryżowosojowe, desery ryżowo-sojowe o smaku owocowym, desery
ryżowo-sojowe smakowe, deser sojowy z nasionami chia,
desery sojowe z nasionami chia smakowe, desery sojowe
z nasionami, desery ryżowe, desery ryżowe smakowe, sma-
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lec wegetariański roślinny, smalec wegetariański z warzywami, smalec wegetariański z pieczarkami, smalec wegetariański z ziołami, smalec wegetariański smakowy, danie gotowe,
w skład którego wchodzą przede wszystkim tofu, warzywa,
przyprawy, danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej, warzyw oraz przypraw, dania gotowe, w skład których wchodzą przede wszystkim pasty z nasion, warzywa,
przyprawy, kostki sojowe, krajanki sojowe lub kotlety sojowe
z dodatkiem warzyw w sosie lub zalewie warzywnej, parówki sojowe, bigos sojowy, leczo sojowe, flaczki sojowe, gołąbki
sojowe, gulasz sojowy, krokiety sojowe w sosie, steki sojowe
w sosie, sznycle sojowe w sosie, soja konserwowa, soja w galarecie, soja w sosie pomidorowym, kiełbaski wegetariańskie,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) o smaku 3 peppers,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) z czosnkiem, plastry
wegetariańskie sojowe (soyami) greckie, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) jamajskie, plastry wegetariańskie sojowe
(soyami) kanapkowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami)
koktajlowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) po żydowsku, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) rzymskie,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) smakowe, paróweczki sojowe, paprykarz warzywno-sojowy, paprykarz warzywno-sojowy sycylijski pikantny, paprykarz warzywno-sojowy
orientalny, paprykarz warzywno-sojowy jamajski, paprykarz
warzywno-sojowy z kaszą jaglaną, paprykarz warzywny,
paprykarze warzywne smakowe, paprykarz warzywny z dodatkiem szarłatu wyniosłego (amarantusa), pasta warzywna,
pasty warzywne smakowe, pasta warzywna z dodatkiem
szarłatu wyniosłego (amarantusa), paprykarz warzywny
z dodatkiem komosy ryżowej (quinoa), pasta warzywna
z dodatkiem komosy ryżowej (quinoa), paprykarz warzywny
z nasionami konopi (siemieniem konopnym), pasta warzywna z nasionami konopi (siemieniem konopnym), serek z nasion konopi, serki z nasion konopi smakowe, serek z nasion
konopi z solą morską, serek z nasion konopi z dodatkiem warzyw, serek z nasion konopi z dodatkiem ziół, serek z nasion
konopi z przyprawami, pasta z nasion konopi, pasty z nasion
konopi smakowe, przetworzona ciecierzyca, pasta z ciecierzycy [hummus], hummus [pasta z ciecierzycy], hummus,
hummusy smakowe, hummus z kminem rzymskim, hummus
z oliwkami, hummus z papryką, hummus z pomidorami, tahini [pasta z ziarna sezamowego], masła z nasion, masło sezamowe, masło sojowe, masło z pestek dyni, masło z pestek
słonecznika, 30 puddingi, puddingi sojowe, pudding sojowy
waniliowy, puddingi sojowe o smaku owocowym, puddingi
sojowe smakowe, przetworzona komosa ryżowa, puddingi
chia, puddingi chia smakowe, 32 preparaty do przygotowywania napojów, soki warzywne [napoje], napoje warzywne,
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.
469506
(220) 2017 03 27
BAUKRANE BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) BAUKRANE sprzęt budowlany

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, urządzenia do prze-
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noszenia i transportu, 19 niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 469507
(220) 2017 03 27
(731) REDUTA EDMUND AA BEATON, Szczecin
(540) BEATON
(510), (511) 10 aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe, protezy słuchowe, medyczne instrumenty słuchowe,
programowalne aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, analogowe aparaty
słuchowe, instrumenty medyczne do użycia jako aparaty
słuchowe, wzmacniacze akustyczne [aparaty słuchowe] dla
niesłyszących, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, aparaty do ochrony słuchu, adaptery do aparatów słuchowych,
urządzenia używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, instrumenty
medyczne używane w związku ze słuchem, ochraniacze
słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania
dźwięków, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, 44 badanie słuchu, doradztwo związane z badaniem słuchu, terapia mowy
i słuchu.
469509
(220) 2017 03 27
POWERSLIDE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QUALITIUM TEAM
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, usługi stacji
obsługi pojazdów, 41 organizowanie zawodów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(210)
(731)

469514
(220) 2017 03 27
ALFABEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ALFABEAT
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zàkrèsiê organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
statystyczne zestawienia, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,

(210)
(731)
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usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontraktowania że sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, usługi finansowania, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), produkcja
filmów, innych niż reklamowe, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe.
469515
(220) 2017 03 27
ARIA LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aria Legal
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 45 usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych; badania prawne; sprawy sporne (usługi pomocy w sprawach prawnych),
udzielanie porad prawnych; sporządzanie opinii prawnych;
opracowywanie projektów aktów prawnych.
(210)
(731)

(210) 469519
(220) 2017 03 27
(731) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Aria Real Estate
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 36 zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pożyczki (finansowanie),
wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania),
zarządzanie majątkiem nieruchomości, 42 projektowanie
budowlane.
(210) 469521
(220) 2017 03 27
(731) KARTAL CELALETTIN, Walendów
(540) KOKKO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, esencje olejkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
online w zakresie artykułów kosmetycznych i wyrobów
perfumeryjnych.
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(210) 469522
(220) 2017 03 27
(731) FUNDACJA POMIĘDZY, Poznań
(540) Rozbijalnia Szklanych Sufitów

(531) 03.07.17, 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, 35 umieszczanie reklam, kompilacja reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja reklam kinowych,
przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, wyświetlanie reklam dla
osób trzecich, wynajem czasu na emisję reklam w kinach,
przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, reklama, reklama zewnętrzna,
reklama korespondencyjna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama rekrutacji personelu, reklama w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 41 informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), edukacja zawodowa, edukacja [nauczanie],
dostarczanie informacji edukacyjnych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
doradztwo w zakresie edukacji i szkoleń, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], budowanie zespołu
(edukacja), kursy w zakresie rozwoju osobistego, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych i szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja i prowadzenie
szkoleń, organizacja i prowadzenie zajęć, organizowanie
wystaw i konkursów, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
szkoleń biznesowych, planowanie konferencji w celach
edukacyjnych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie wykładów, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, wykładach, seminariach, prowadzenie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, przygotowywanie, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kongresów, warsztatów, sympo-
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zjów, konferencji, seminariów w celach edukacyjnych, szkoleniowych lub kulturalnych, publikacja broszur, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie
ulotek, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie plakatów,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie dokumentów, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, trening umiejętności zawodowych, trening rozwoju osobistego, trening osobisty
[szkolenie], szkolenie związane z karierą zawodową, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, warsztatów
[szkolenia], sympozjów, kongresów, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa związane z umiejętnościami zawodowymi, usługi szkoleniowe,
edukacyjne i instruktażowe, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających
kursy instruktażowe, usługi szkolenia zawodowego, usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego.
469523
(220) 2017 03 27
ZAHOR EWA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
TRANS-NUSS, Rokitno
(540) TRANS - NUSS
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, batony na bazie orzechów i nasion, rodzynki, wiórki kokosowe, daktyle, batony spożywcze na bazie
orzechów, fasola, kandyzowane owoce, migdały przetworzone, pasty na bazie orzechów, masło kokosowe, nasiona
jadalne, śliwki suszone, przekąski na bazie orzechów, powlekane orzeszki ziemne, pasty przyrządzone z orzechów, suszone owoce, sułtanki, pasta z orzechów laskowych, masło
z orzechów, orzechy ziemne przetworzone, prażone orzechy
ziemne, orzechy laskowe przetworzone, orzechy z przyprawami, polewy orzechowe, mielone orzechy, orzechy suszone, orzechy blanszowane, orzechy solone, orzechy prażone,
orzechy łuskane, orzechy jadalne, gotowane orzechy, orzechy
preparowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy przetworzone, preparowane orzechy nerkowca,
preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy
włoskie, olej z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, olej
z orzechów ziemnych, masło z orzechów nerkowca, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren.
(210)
(731)

(210)
(731)

469531
(220) 2017 03 27
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) HEDWIG ‘ S

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi barowe, usługi cateringowe, usługi restauracyjne.
469532
(220) 2017 03 27
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROC
(210)
(731)
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469553
(220) 2017 03 27
MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Maść Grizzly
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne, substancje do celów
leczniczych.
(210)
(731)

469555
(220) 2017 03 27
MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Altagel
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne, substancje do celów
leczniczych.

(210)
(731)

(210) 469557
(220) 2017 03 27
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) AVASART HCT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki na nadciśnienie, leki stosowane w kardiologii.
469559
(220) 2017 03 27
ATER LOGIC PRUSINOWSKI TOMPOROWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Olsztyn
(540) ATER LOGIC

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi barowe, usługi cateringowe, usługi restauracyjne.
469548
(220) 2017 03 27
EPLANETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) 4 Wave

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia kontrolne, pomiarowe, spektrofotometry, kolorymetry, urządzenia pomiarowe, urządzenia
i przyrządy naukowe.
(210) 469549
(220) 2017 03 27
(731) RÓG PIOTR AIR CONTROL, Rzeszów
(540) AirControl SPRĘŻONE POWIETRZE POD KONTROLĄ

(531) 01.15.23, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej:
filtrów, narzędzi do sprężarek, osuszaczy, osuszaczy ziębniczych, sprężarek, sprężarek przewoźnych, sprężarek śrubowych, sprężarek tłokowych, zbiorników ciśnieniowych,
37 naprawa i konserwacja sprężarek, naprawa maszyn, renowacja maszyn, serwis maszyn i urządzeń, wynajem sprężarek, osuszaczy, zbiorników ciśnieniowych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 amperomierze, analizatory powietrza, anteny,
urządzenia i przyrządy do zastosowania w astronomii i fizyce, barometry, cewki elektromagnetyczne i elektryczne,
czujniki, czujniki ciśnienia, elektryczne urządzenia kontrolnosterujące i pomiarowe, galwanometry, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe stosowane w informatyce, liczniki, manometry, mierniki jako przyrządy pomiarowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, obwody drukowane, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, płytki dla układów scalonych, płytki
z obwodami drukowanymi, programy komputerowe jako software ładowalny, programy sterujące komputerowe, nagrane,
przekaźniki i przełączniki elektryczne, przyrządy pomiarowe,
radary, szafy rozdzielcze stosowane w elektryczności, układy
scalone, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych,
urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, wskaźniki: poziomu
wody, strat elektrycznych i temperatury,wykrywacze jako detektory, wyłączniki samoczynne, 37 budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne dla budownictwa, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy: maszyn, pieców, urządzeń elektrycznych, urządzeń dla chłodnictwa, urządzeń klimatyzacyjnych, palników,
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych oraz
instalacji grzewczych, roboty wydobywcze w górnictwie,
usługi hydrauliczne, 42 analizy dla eksploatacji pokładów
roponośnych, analizy systemów komputerowych, audyty
energetyczne, badania: naukowe, techniczne, w dziedzinie
fizyki, w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie: oprogramowania komputerowego, planowania zużycia energii, projek-
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towania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna
konwersja danych lub programów, hosting serwerów, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie jako pomiary,
programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, miernictwo, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie
danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa SaaS,
aktualizacja, instalacje, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wypożyczanie komputerów.
(210) 469560
(220) 2017 03 27
(731) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków
(540) Magia i Miecz
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy do gier wideo i gier komputerowych, programy gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, 28 gry, zabawki, gry planszowe, gry elektroniczne inne
niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub
monitorem, karty do gry, elektroniczne gry planszowe.
(210) 469561
(220) 2017 03 27
(731) ARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Aria Securities
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, 36 analizy finansowe, inwestycje finansowe, transakcje finansowe, maklerstwo, pośrednictwo giełdowe, notowania giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, zarządzanie finansami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 45 doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(210) 469576
(220) 2017 03 27
(731) SIEROŃ BEATA PELAME, Warszawa
(540) mapepina m

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca.
(210)
(731)

469587
(220) 2017 03 28
MORGAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
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(540) FOODINO
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie
społecznościowe, dekodery kodów kreskowych, czytniki
kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych, etykiety
z kodami kreskowymi, kodowane, 35 dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
aplikacji mobilnych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam w aplikacjach mobilnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 44 udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie
informacji o składzie produktów spożywczych.
469591
(220) 2017 03 28
MAGNES MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) magnes media
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach oraz druki, materiały introligatorskie, fotografie, gazety oraz czasopisma.
(210) 469600
(220) 2017 03 28
(731) BARTNIK ŁUKASZ, Tarnów
(540) LANZA
(510), (511) 3 proszki do prania, środki czyszcząco piorące,
kapsułki do prania, płyny do prania i płukania tkanin.
469614
(220) 2017 03 28
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) AWJ Sv. Briag

(210)
(731)
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(531)

03.01.02, 03.01.22, 19.07.01, 24.01.13, 24.01.17, 24.01.19,
24.09.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
469619
(220) 2017 03 28
MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA
ZDROWIA, Warszawa
(540) Podstawowy protokół leczenia wg Arkadiusza
Martyniuka
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
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(531)

25.07.01, 25.07.06, 25.07.07, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenie do zabiegów medycyny estetycznej przeznaczone do bezoperacyjnego liftingu (RF Frakcyjny), 44 zabiegi medycyny estetycznej, lifting twarzy, szyi,
dekoltu, dłoni oraz brzucha.
469740
(220) 2017 03 30
DATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) DUDA DEVELOPMENT EST. 1997
(210)
(731)

469621
(220) 2017 03 28
MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA
ZDROWIA, Warszawa
(540) Basic Treatment Protocol by Arkadiusz Martyniuk
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

469622
(220) 2017 03 28
NOMARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szydłowiec
(540) Szydłowiecka

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 woda pitna butelkowana, woda pitna, woda
niegazowana, woda [napoje], woda mineralna [napoje], woda
mineralna, woda gazowana, gazowana woda mineralna.
(210) 469708
(220) 2017 03 29
(731) ZUMBRZYCKI ADAM NENUTEC POLSKA, Warszawa
(540) NENUTEC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do ratowania życia,
urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, aparatura i urządzenia do przewodzenia,
przełączania energii elektrycznej, transformatory, akumulatory, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, dyski magnetyczne, płyty CD,
DVD i inne nośniki zapisu cyfrowego, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, kasy rejestrujące, maszyny
liczące i sortujące monety, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, oprogramowanie komputerowe, gaśnice.
(210) 469736
(220) 2017 03 30
(731) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin
(540) SKINFRAX

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.03.04, 26.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości,
ściąganie czynszów, dzierżawa majątku nieruchomego, wycena finansowa w zakresie ubezpieczenia, banków, nieruchomości, wycena kosztów naprawy, oszacowanie [wycena]
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, 37 asfaltowanie, budowa
i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie kominów, czyszczenie okien,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], instalowanie drzwi
i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja budowlana, izolowanie budynków, malowanie,
montaż rusztowań, murowanie, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 42 projektowanie, dekoracja wnętrz,
doradztwo architektoniczne, projektowanie budynków.
(210) 469742
(220) 2017 03 30
(731) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Buña

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki
do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów,
odżywki do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane
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płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana,
olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze,
kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli,
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sanitarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele
antybakteryjne, żywność dla niemowląt.
469745
(220) 2017 03 30
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AproF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, maści
do celów farmaceutycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, lampy do celów medycznych, lampy
ultrafioletowe do celów medycznych.
(210)
(731)

469757
(220) 2017 03 30
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Apro
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, maści
do celów farmaceutycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, lampy do celów medycznych, lampy
ultrafioletowe do celów medycznych.
(210)
(731)

(210) 469763
(220) 2017 03 30
(731) DUNAJ WIESŁAW, Sieklówka
(540) BNS BEST NUTRITION SUPPLEMENTS BORN TO WIN

(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 25.07.15
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia,
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, dodatki
odżywcze, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy
diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin,
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preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami, diety o smaku
owocowym, preparaty witaminowe, preparaty multiwitaminowe, preparaty zmniejszające apetyt, preparaty pobudzające apetyt, mieszane preparaty witaminowe, preparaty zawierające lizynę, preparaty nutraceutyczne dla ludzi,
błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania
trawienia, dodatki dietetyczne, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem,
dodatki witaminowe i mineralne, białkowo-węglowodanowe preparaty do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej akcesoriów sportowych i odzieży sportowej.
469764
(220) 2017 03 30
MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE BYSEWO, Gdańsk
(540) TRACZER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.10, 26.03.23
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne,medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(210)
(731)
(540)

469808
(220) 2017 03 31
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(531) 26.11.01, 26.01.03, 25.05.02, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

466565, 467806, 467821, 467821, 468751, 469205, 469501

2

468693

3

465725, 466224, 466447, 468002, 468143, 468148, 468157, 468288, 468300, 468462, 468693, 468729, 468751,
469260, 469422, 469521, 469553, 469555, 469600, 469742

4

464936, 466565, 469292

5

456984, 465725, 466447, 467821, 467821, 468002, 468109, 468143, 468148, 468252, 468288, 468300, 468462,
468751, 469422, 469459, 469501, 469553, 469555, 469557, 469742, 469745, 469757, 469763, 469764

6

468034, 469506

7

467912, 468233, 468429, 468430, 469229, 469506

8

464936, 469492

9

460567, 462920, 464936, 465725, 465729, 467540, 467553, 468104, 468299, 468386, 469229, 469456, 469488,
469548, 469559, 469560, 469587, 469708

10

465725, 468143, 468148, 468300, 468462, 469507, 469736, 469745, 469757

11

468386, 468429, 468430

12

467702, 467779, 469764

13

464936, 467701

16

465725, 465729, 467779, 468011, 468048, 468051, 468299, 469207, 469591

17

469414

18

464936, 468032, 468033, 469487

19

464963, 467713, 468034, 468429, 468430, 468604, 469414, 469506

20

468429, 468430, 468604, 469375

21

468429, 468430, 468729, 469300, 469375, 469492

24

468032, 468033, 468429, 468430

25

464936, 465153, 465154, 465393, 466224, 467779, 467943, 468032, 468033, 468109, 468626, 469476, 469487,
469522, 469576

27

468429, 468430

28

464936, 465393, 467779, 468626, 469207, 469492, 469560

29

464608, 465431, 465432, 465433, 465725, 467536, 468109, 468521, 468600, 468686, 468687, 468702, 469186,
469438, 469439, 469442, 469459, 469501, 469523, 469808

30

460275, 465431, 465432, 465433, 465725, 467806, 468005, 468109, 468147, 468379, 468702, 469186, 469300,
469459, 469501

31

456984, 465431, 465432, 467806, 467821, 467821, 467912, 468462, 468600, 468702, 469186

32

465431, 465432, 465433, 465725, 466447, 467179, 467963, 468109, 468702, 469213, 469501, 469622

33

465431, 465432, 467774, 468055, 468057, 468058, 469614

35

462920, 463873, 464835, 464931, 464963, 465162, 465164, 465529, 465612, 465673, 465688, 465725, 465729,
465987, 466720, 467195, 467488, 467528, 467540, 467570, 467701, 467702, 467912, 468011, 468048, 468051,
468104, 468109, 468143, 468148, 468219, 468233, 468299, 468300, 468315, 468379, 468429, 468430, 468462,
468600, 468604, 468729, 469167, 469186, 469292, 469300, 469309, 469310, 469369, 469374, 469386, 469388,
469390, 469392, 469393, 469395, 469415, 469416, 469434, 469507, 469509, 469514, 469515, 469519, 469521,
469522, 469549, 469561, 469587, 469763

36

464931, 465529, 467434, 468011, 468026, 468219, 468300, 469293, 469386, 469388, 469390, 469392, 469416,
469514, 469519, 469561, 469740

47

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT18/2017

1

2

37

462920, 464835, 464963, 465529, 465987, 467528, 467570, 467701, 467702, 468011, 469218, 469223, 469292,
469369, 469395, 469416, 469456, 469506, 469507, 469509, 469549, 469559, 469740

38

462920, 468048, 468051, 468299, 469395

39

456984, 464835, 464931, 464963, 465162, 465164, 465612, 465725, 465987, 467540, 468219, 468233, 468702,
469292

40

468429, 468430, 468604, 468702, 469292

41

465612, 465673, 465725, 465729, 467488, 467540, 467701, 467702, 467884, 468048, 468051, 468102, 468104,
468299, 468315, 468438, 468626, 468778, 469372, 469374, 469377, 469393, 469394, 469415, 469478, 469509,
469514, 469522, 469531, 469532

42

462920, 465688, 465725, 465729, 465987, 467528, 467701, 467702, 468143, 468148, 468299, 468419, 468702,
469292, 469395, 469456, 469515, 469519, 469559, 469740

43

467488, 468102, 468109, 468177, 468379, 468702, 469300, 469366, 469393, 469394, 469415, 469416, 469531,
469532

44

465725, 466447, 467912, 468002, 468702, 469507, 469587, 469619, 469621, 469736

45

465162, 465164, 465729, 469515, 469561

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

360 Księgowość
4 Wave
AA BLUEOCEAN TECHNOLOGY
Agram
AirControl SPRĘŻONE POWIETRZE
POD KONTROLĄ
ALFABEAT
Altagel
AMBER LABORATORIES
apaczka
Apro
AproF
Aqua Soft Shell
AQUARION
Aria Legal
Aria Real Estate
Aria Securities
ASTEL
ASTEL
astel.us
asteleurope.com
ATER LOGIC
ATER net
AVASART HCT
AWJ Sv. Briag
Basic Treatment Protocol
by Arkadiusz Martyniuk
BAUKRANE sprzęt budowlany
BEATON
Bellamama
Berrator
BIEGAJ POD OKIEM TRENERA
BiotoEko Amarantur Paprykarz warzywny
BLASTNET
BLM
BNS BEST NUTRITION SUPPLEMENTS
BORN TO WIN
BOBAS
BOOMBASTIC
Buna
Chinese Visa Application Service Center
CIRCUITCLAW
CK investments
Conde de Faro
Czajkowski UPRAWA PASOWA

460567
469548
468288
468702
469549
469514
469555
468751
468219
469757
469745
465154
469394
469515
469519
469561
469390
469392
469386
469388
469559
469456
469557
469614
469621
469506
469507
466224
468109
469478
469442
469369
469459
469763
469260
468104
469742
465162
469229
468026
468055
467912

DA 165
DANIEL DETOX
DEEP FOREST
DENIRO
DKTECH
DOBRE MIEJSCE SYNERGIA
DUDA DEVELOPMENT EST. 1997
DYNAMIC EVENT
ECTOKREM
Egzo Group
euromoda
FC FITNESS CONCEPT
FIAT 126
Flumitz
FOODINO
forum w kinie
forum wokół kina
FRONTMANI dlaSCHRONISK.pl
przeciw kleszczom i pchłom
GALPOSTER OOH
Głowica odłamkowo-burząca GO-2 HE IR
go skills it’s better to know
GOJUMP
GOLD BRAYNER
GRA-MA-R
GRÓD PIASTÓW
GRUPA psb HANDEL
GRYFNY KAFYJ
HEDWIG ‘ S
helloagain
High5
inovgreen
In-Tense
INTER HOME
INTER HOME
IQ
JMA Jean Marc Artisan
hand made wooden floors
Kailijumei
Kalldera
KLUB DELFINKI z Grecosem
KOBAX PL
KOKKO
KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL

464936
466447
469487
469476
465153
468177
469740
469377
469422
469310
467943
467570
467779
463873
469587
468051
468048
468462
468011
467701
469372
468626
469213
464963
468102
469167
469300
469531
468419
468438
469414
468002
468429
468430
464608
467713
468729
465987
465393
468604
469521
467434

49

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością
wapnia calpro jogurt z wysoką zawartością
wapnia z witaminami B6 B12
Źródło witaminy B12, B6. Witaminy B12 i B6
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego i odpornościowego
granat z witaminami B6 B12
Krasnystaw jogurt z wysoką zawartością
wapnia calpro jogurt z wysoką zawartością
wapnia z witaminą D morela, rokitnik
z witaminą D Źródło witaminy D
Witamina D pomaga w prawidłowym
wchłanianiu wapnia i fosforu
LANGTEAM
LANZA
Leones del Rey
LEXUS KANCELARIA PRAWNA
LIXpert
LMR LUKSUSOWA MARKA ROKU
Magia i Miecz
magnes media
mapepina m
Martini e Tonic
Maść Grizzly
MAX LEVEL
maxaudio.pl
MCD electronics
mimoda
mojaekipa.pl fachowiec od ręki
NCInvestment
NENUTEC
netport
NUGAT
Nutrisorb
O!POLSKIE przeboje
OCEANUS
OD 1952 z Kruszwicy MLECZNA
do pieczenia gotowania i smażenia
zawiera 10% mleka! margaryna
o zmniejszonej zawartości tłuszczu
owoce będą zazdrosne
Partner Plus
PAUSE
PEN RACER WYŚCIGOPIS
pizzeria La Festa autentica pizza italiana
PO PROSTU GAZ
Podstawowy protokół leczenia
wg Arkadiusza Martyniuka
Polska Wołowina
Polski Holding Inwestycyjny S.A.
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku
PRACA BEZ BARIER
prezentomat.pl
ProGastrol

2

468687

468686
469374
469600
468057
469293
465729
468315
469560
469591
469576
467774
469553
469375
467540
468386
469434
469395
469416
469708
462920
468379
469205
468299
469492

467536
468147
465612
468157
469207
469366
469292
469619
468600
465529
468005
469309
468233
467821

Nr ZT18/2017
1

ProGastrol
ProTaste
PUPILFoods www.pupilfoods.pl
Pyszna Polska
TARGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE
Q CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Q MSUES
QUALITIUM TEAM
RAJ TATR PREMIUM WATER PARADISE
AFTER ALCOHOL WATER PARADISE
recepta.pl
ROC
Rozbijalnia Szklanych Sufitów
RUMIX PRO SOYA Mleczko konopne
RUMIX PRO SOYA Seróg z konopi Hemp
RUMIX PRO SOYA
S SEPI
S silvers music
SB COMPLEX
SB
SEPI
SKINFRAX
Spektrum Tower
Spiżarnia Nasz Polski Sklep
SPORTBIZ Forum Sportu i Biznesu
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Smak płynie z natury
STABEK EKOGROSZEK
symphar
Szydłowiecka
Śnieżka Pastylki Z MACZKIEM
Tao Tao
TIMATE
TOKYOTO JAPANESE STYLE
TOKYOTO ORIENTAL STYLE
Tonaxinum Melatonina spray
Toro Negro
TRACZER
TRANS - NUSS
TRYTON
TWÓJ BROWAR
UNICUS PALACE
Vinoteka 13
VOLEN
wellbe PHARMACEUTICALS
wellbe PHARMACEUTICALS
WOLF SYSTEM
wolfarb
Wrzaskun
WYMARZONE AUTO.PL
ŻYWIEC ZDRÓJ

2

467821
467806
456984
467195
465688
465673
469509
467179
465725
469532
469522
469438
469439
469501
468032
468778
469218
469223
468033
469736
464931
469186
467884
468521
466565
468300
469622
460275
465433
467553
465431
465432
468252
468058
469764
469523
469488
466720
469393
469415
467528
468143
468148
468034
468693
467702
464835
467963

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.
1338768
1338769
1338891

Happy bears day
GROSS
CFE: 27.05.01, 29.01.12
HIFLOW
CFE: 27.05.01

29, 30, 32
6, 7, 8, 9, 16, 20, 21

1339008
1339428

MATRIX
f FAMELOG
CFE: 26.04.03, 27.05.09

3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20

7, 11

Wykaz klasowy wyznaczonych do dnia 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1339008

6

1338769

7

1338769,

1338891,

8

1338769,

1339008
1339008,

9

1338769,

11

1338891

12

1339008

16

1338769,

17

1339008

20

1338769,

21

1338769

29

1338768

30

1338768

32

1338768

41

1339428

42

1339428

45

1339428

1339008
1339008

1339008
1339428

9, 41, 42, 45

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
516995
708898
979588
1076569
1115446
1171829
1301464
1338449
1338485
1338499
1338540
1338577
1338578
1338609
1338610
1338630
1338631
1338637
1338688
1338732
1338737
1338773
1338783
1338831
1338903
1339037
1339064

YACHT CLUB (2017 02 03)
32, 33
SANTERO (2017 01 31)
33
JUSHI (2017 01 11)
CFE: 26.11.13, 28.03.00
17, 21, 22, 23, 24
VITAPLEX (2017 03 28)
5, 29, 30
E6 (2017 01 11)
CFE: 27.05.21, 27.07.17
17, 21, 22, 23, 24
OPTICORE (2013 07 09, 2013 05 14)
5
ENOANT (2016 10 13)
CFE: 27.05.01
5, 29, 32
MONSOON (2016 09 27)
30
adwe (2016 07 06)
9, 35, 38, 42
JOFO (2016 10 20)
CFE: 27.05.17, 28.03.00, 29.01.13
24
ZOZO (2016 10 24)
9, 25, 35
IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED (2016 08 05)
CFE: 27.01.01
35, 36, 37, 39, 40, 42
FRUITS KINGDOM (2016 09 14)
CFE: 05.13.25, 27.05.01, 29.01.14
9, 28
Redspot (2016 10 09)
CFE: 28.03.00
28
SKPEC (2016 12 05)
CFE: 26.01.18, 26.03.01,
4
27.05.01, 28.03.00
INTEL NERVANA (2016 12 21,
9, 42
2016 07 29)
KERUI (2016 12 20)
CFE: 27.05.17
37
SkipQ (2016 12 22)
9, 35, 36, 38, 39, 42
BEE (2016 12 02, 2016 10 31)
33
ALUTEC KK (2016 08 03, 2016 08 03)
CFE: 24.13.25, 26.04.12, 27.05.01
6, 7, 20,
37, 42
(2016 10 07)
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 28.05.00
3
kodi professional (2016 06 03)
CFE: 27.05.01
3, 8, 35
Piz Sardona (2016 12 08, 2016 10 11)
32
TARIK ED&#304;Z (2016 08 12)
CFE: 27.05.01
25, 35
DENTAPRO (2016 11 10, 2016 06 22)
3, 21
RUSSIAN RYE (2016 12 30)
CFE: 05.07.02, 25.07.01, 26.01.04
33
Saflora (2016 09 22, 2016 04 14)
CFE: 05.03.14, 27.05.08
3

1339089

HorsePower (2016 11 29, 2016 05 30)

1339110

ZAGU (2016 12 20)
CFE: 19.13.01, 26.07.05
10
NUOER CHEMICAL (2017 01 12)
CFE: 19.11.04, 27.05.02, 28.03.00
1
exotic experience (2016 12 26, 2016 09 16)
CFE: 03.07.15, 05.03.07, 07.15.05,
30
27.05.03, 28.05.00, 29.01.15
(2017 01 19)
CFE: 15.01.19, 26.01.16, 28.03.00
33
M-Class (2016 10 05)
6, 7, 8
BESTRENT (2016 05 13)
CFE: 25.01.10, 26.05.24, 27.05.24,
7, 8, 12,
29.01.12
35, 37, 41
MAYAMA (2016 12 26)
CFE: 28.05.00
29, 30
BEARS IN THE FOREST
30
(2017 02 21)
AMARE (2017 02 21)
30
AXIOME (2017 02 21)
30
BIRD OF HAPPINESS
30
(2017 02 21)
RAVE (2017 02 21)
30
PRIMER (2017 02 21)
30
TOP SECRET (2017 02 21)
30
ALL AT ONCE (2017 02 21)
30
HIDDEN HEARTS (2017 02 21)
30
MERRY WATER (2016 12 20)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
11
PETER RONNEN (2016 12 26)
29, 30, 33
yuwell (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
5, 10, 12
MAZING (2016 12 20)
CFE: 27.05.01
7
onuge (2016 11 07, 2016 06 28)
3, 5, 21
IN EXTENSO (2017 01 03, 2016 07 21) 14, 26,
35, 40
PLANTSPRAY (2016 12 12, 2016 07 12)
5, 10
ROMPER (2017 01 10, 2016 10 14)
12
FixPay cafe (2016 09 26,
29, 30, 32, 33, 43
2016 09 14)
HACKERS (2016 11 21)
CFE: 02.09.14, 27.05.01
18, 25, 35
CHALLENGE ACCEPTED (2016 11 21)
CFE: 27.05.02
18, 25, 35

1339169
1339170
1339178
1339253
1339343
1339352
1339357
1339359
1339360
1339362
1339364
1339367
1339370
1339391
1339392
1339444
1339465
1339510
1339514
1339522
1339542
1339551
1339558
1339595
1339627
1339628

4, 31,
39, 40

52
1339663
1339684

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
HC (2016 11 24)
CFE: 26.01.01, 26.15.13, 27.05.01, 28.03.00
MAZING (2016 12 20)

7

1339702
1339728

CFE: 27.05.01
BEZUT (2017 01 12)
CARTAMELA (2016 12 22)

Nr ZT18/2017
8
5
16

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1339169

3

1338737,

1338773,

4

1338610,

1339089

5

1076569,

1171829,

1338903,

1339064,

1339522

1301464,

1339510,

1339522,
1339663

6

1338732,

1339253

7

1338732,

1339253,

1339343,

1339514,

8

1338773,

1339253,

1339343,

1339684

9

1338485,

1338540,

1338578,

1338630,

10

1339110,

1339510,

1339551

1339510,

1339558

11

1339444

12

1339343,

14

1339542

16

1339728

17

979588,

1115446
1339628

18

1339627,

20

1338732

21

979588,

1115446,

22

979588,

1115446

23

979588,

1115446

1338903,

1339551,

1339702

1338637

1339522

24

979588,

1115446,

1338499

25

1338540,

1338831,

1339627,

1339628

26

1339542

28

1338578,

1338609

29

1076569,

1301464,

1339352,

1339465,

1339595

30

1076569,
1339362,
1339595

1338449,
1339364,

1339170,
1339367,

1339352,
1339370,

1339357,
1339391,

1339359,
1339392,

1339360,
1339465,

31

1339089

32

516995,

1301464,

1338783,

1339595

33

516995,

708898,

1338688,

1339037,

1339178,

1339465,

1339595

35

1338485,
1339542,

1338540,
1339627,

1338577,
1339628

1338637,

1338773,

1338831,

1339343,

36

1338577,

1338637
1338732,

1339343

37

1338577,

1338631,

38

1338485,

1338637

39

1338577,

1338637,

1339089

40

1338577,

1339089,

1339542

41

1339343

42

1338485,

1338577,

1338630,

43

1339595

1338637,

1338732

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
460437
459847
463003
462671
463817
463326

TESTO AG
2017 01 24
9, 42
LAVERANA GMBH & CO. KG
2017 02 21
3, 5, 16
TECHEM ENERGY SERVICES GMBH
2017 03 20
9, 37, 39
Yves Saint Laurent Parfums
2017 04 03
18
Consolidated Artists B.V.
2017 04 03
35, 41
Polska Grupa SŁOŃ TORBALSKI Spółka z o.o.
2017 03 31
35

464266
461280
463171
459492
461009

SANACORP PHARMAHANDEL GMBH
2017 04 03
3, 16
CLARIANT AG
2017 04 03
1, 5, 35, 42, 45
PJSC „GAZPROM”PJSC „GAZPROM”
2017 04 03
37, 42
Sky UK Limited
2017 04 03
9, 35, 38, 41
MEICA AMMERLÄNDISCHE
FLEISCHWARENFABRIK FRITZ MEINEN
GMBH & CO. KG
2017 04 03
29, 30, 40, 43

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1323315

BASF SE
2017 04 21

1
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